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)هاني الشمري( من اليمني فيصل اخلالد وسميحة احلميضي ود.فاروق التالوي وحسني العبداهلل وناصر مجاور خالل املؤمتر الصحافي  

»األهلي المتحد« يعلن أسماء الفائزين
في السحوبات األسبوعية على جوائز »الحصاد اإلسالمي«

اإلبراهيم: »االمتياز لالستثمار« 
ترعى أنشطة ملتقى الكويت المالي الثاني

أعلنت شركة االمتياز لالستثمار عن رعايتها مللتقى الكويت 
املالي الثاني الذي تنظمه مجموعة االقتصاد واالعمال بالتعاون 
مع بنك الكويت املركزي واحتاد املصارف الكويتية في الفترة 
من 31 اجلاري حتى االول من شهر نوفمبر املقبل حتت رعاية 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وفي هذا الصدد، قال مساعد مدير عام شركة االمتياز لالستثمار 
س���الم اإلبراهيم ان احلاجة اصبحت ماس���ة لتنظيم مثل هذه 
امللتقيات املتخصصة التي ستسلط الضوء على واقع الصناعة 
املالية في املنطقة العربية في ظل التحديات التي تواجهها في 
ضوء النتائج التي متخضت عنها االزمة املالية العاملية والتي 
ابرزت مدى حاجتها اليجاد احللول والسياسات البديلة واالنظمة 
اجلديدة التي تساعد في معاجلة الثغرات التي سادت املرحلة 
املاضي���ة وقادت، وبالتضافر مع سياس���ات اقتصادية ومالية 
ونقدية متساهلة، الى اندالع االزمة املالية وما واكبها من جدل 

حول طبيعة االصالحات والتنظيمات اجلديدة التي يتعني ادخالها على النظام 
املالي والصناعة املصرفية بشقيها التقليدي واالسالمي.

وعزا حرص شركة االمتياز لالس���تثمار على املشاركة في هذا امللتقى الذي 
يقام للس���نة الثانية على التوالي الى خلفية النجاح الكبير الذي حققه امللتقى 
في دورته االولى التي عقدت العام املاضي 2009 والى قناعتها بأهمية املواضيع 

واحملاور التي سيناقشها وتعكس واقع احلال االقتصادي بالبالد 
واملنطقة من جانب، والسعي لتعزيز اطار شامل لتقييم مسار 
الصناعة املالية واملصرفية من جانب آخر ومن ثم طرح البدائل 
واحللول التي تساعدها في اس���تعادة انتعاشها واستقرارها 

السابقني.
واوضح ان الكويت لديها الكثير من االساس���يات والثقافة 
االستثمارية ونسعى لالستفادة منها ونقلها الى دول اخلليج 
واخص بالذات التجربة التمويلية واالس���تثمارية االسالمية 

ويجب االستفادة منها.
ولف���ت اإلبراهيم الى بعض اهم القضايا التي سيناقش���ها 
امللتقى والتي تطرح عالمات استفهام كبيرة حول استحقاقات 
املرحل���ة املقبلة، ومن ثم البحث عن إجابات ش���افية لها ومن 
بينها آلية اصالح النظام املالي واملصرفي وتقييم اداء اسواق 
املال العربية وس���بل تطويرها لتعزيز مساهمتها في متويل 
االقتص���اد، مبا في ذلك التطرق ملالمح البيئة الرقابي���ة والقيود اجلديدة التي 
تخضع لها الصناعة املالية العربية ورصد اجتاهات تلك االسواق في العام 2010 
وما بعده من اعوام، الفتا الى ان امللتقى قد خصص محورا اساس���يا ملناقش���ة 
اآلثار املتوقعة خلطة التنمية اجلديدة وكيفية متويلها ومن ثم انعكاساتها على 

فرص االستثمار في الكويت.

جوائز أخرى بقيمة ألف دينار لكل منها، وتأتي هذه 
اجلوائز انطالقا من رؤية البنك املتمثلة في أن يعود 
التوفير في حساب احلصاد االسالمي على عمالء البنك 
بجوائز كبرى وفرص متعددة تسهم في إحداث تغيير 
رئيس���ي في حياتهم وحتقيق أحالمهم الش���خصية 

واألسرية. 

دينار لكل منهما )2000 دينار شهريا على مدى 250 
ش���هرا( مما ميثل دخال ثابتا مستمرا على مدى أكثر 

من عشرين عاما. 
وعالوة على ذلك، يقدم حساب احلصاد االسالمي 
جوائز أس���بوعية على مدار الع���ام من بينها جائزة 
أسبوعية كبرى بقيمة 20 ألف دينار إلى جانب خمس 

أعلن البنك األهلي املتحد عن أسماء الفائزين في 
السحوبات األسبوعية حلساب »احلصاد االسالمي« 
التي أجريت ف���ي 20 و27 أكتوبر اجلاري، حيث فاز 
باجلائزة األس���بوعية الكبرى بقيمة 20 ألف دينار 
لكل منهم: س���يد همايون مظفر، وفواز خالد يوسف 

املرزوق.
كما فاز بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار كل 
من العمالء: عبدالرحمن جاسم عبدالرحمن هزمي، نادية 
سليمان محمد الكندري، رياض خليفة سلطان علي 
بوعالي، زبيدة حسني محمد أكبر، خالد راشد محمد 
املري مكي علي حس���ني، حسن شهاب وسيد جعفر 
املوسوي، خاتون صالح عبداهلل الصالح، محمد أحمد 

قربان علي وطيبة حسني منصور العريض.
وينفرد حساب احلصاد االسالمي بعروضه املميزة 
باالضافة الى انه برنامج اجلوائز الوحيد املتوافق مع 
أحكام الشريعة االس���المية، حيث يقدم في موسمه 
اجلديد 6000 جائزة نقدية يبلغ مجموعها 10 ماليني 
دينار، وتش���مل للمرة األولى سحوبات على جائزة 
مليون دينار تقدم عل���ى هيئة »راتب مدى احلياة« 

بقيمة 4000 دينار شهريا على مدى 250 شهرا. 
ويتم السحب كل 3 أشهر على جائزة ربع سنوية 
كب���رى بقيمة 500 ألف دينار )2000 دينار ش���هريا 
على مدى 250 ش���هرا( وجائزت���ني بقيمة 250 ألف 

برنامج الجوائز الوحيد المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

أكد امتالك الكويت أساسيات الثقافة االستثمارية

»الوطني« يرعى حفل 
تخريج طلبة كلية الحقوق

.. و»المركز« راٍع ذهبي للملتقى
بعد نجاح الحدث خالل العام الماضي

أعلن بن���ك الكويت الوطني 
ع���ن رعايت���ه حف���ل تخ���رج 
طلبة كلي���ة احلقوق في فندق 
موڤينبيك بحضور عميد الكلية 
د.أحمد الفارسي وعدد من كبار 
الشخصيات في جمعية احملامني 
إلى جانب مجموعة من املسؤولني 

في بنك الكويت الوطني. 
وقال نائب مدير عام مجموعة 
اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني عبداهلل 
النجران التويجري إن »الوطني« 
كان على الدوام سباقا في جتسيد 
مسؤوليته االجتماعية عبر دعمه 

ورعايته املؤسسات والهيئات التعليمية واألكادميية 
ومساندته األنشطة الطالبية املختلفة. 

وأشار إلى أن رعاية البنك الوطني حلفل تخريج 
طلبة كلية احلقوق تكتسب أهمية خاصة بالنظر 
إلى الدور املهم الذي تلعبه هذه الكلية في إعداد 
وتخريج الك���وادر الوطنية في الس���لك العدلي 
القانوني الذي يش���كل العصب احليوي للبالد، 
ووجه التويجري التهنئة للخريجني متمنيا لهم 

حياة مهنية ناجحة ومستقبال باهرا. 
وباإلضافة إلى رعاية حفل التخرج، قام موظفو 
»الوطني« بتعريف الطلبة اخلريجني مبجموعة 

اخلدمات واملنتجات املصرفية التي طورها البنك 
لتلبي���ة احتياجات عمالئه من مختلف ش���رائح 
املجتمع. وتضم هذه املجموعة التي حتمل معها 
العديد من املزاي���ا احلصرية باقة لك املخصصة 
للسيدات، وحساب املستقبل املعد للشباب امللتحقني 
حديثا بسوق العمل، وباقة الذهبي املخصصة لفئة 
املديرين من ذوي الرواتب والدخول العالية، وقد 
حرص ممثلو »الوطني« على شرح املزايا والفوائد 
التي حتملها هذه الباقات حيث يسلطون الضوء 
على أحدث العروض واحلمالت الترويجية التي 
يطرحها البنك واستقبال الطلبات من الراغبني في 

االستفادة من خدمات ومنتجات البنك.

أعلن املرك����ز املالي الكويتي 
عن رعايته مللتقى الكويت املالي 
واملقام حتت رعاية سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد، وذلك في يومي 31 أكتوبر 
اجلاري واالول من نوفمبر املقبل، 
حيث يشارك »املركز« كراع ذهبي 

للملتقى.
ويتناول امللتقى، الذي تنظمه 
مجموعة االقتص����اد واألعمال 
بالتع����اون م����ع بن����ك الكويت 
املركزي واحتاد مصارف الكويت، 
ومبش����اركة نخبة م����ن كبرى 
الش����ركات واملؤسسات احمللية 

واإلقليمية، هذا العام استمرار تداعيات االزمة املالية 
العاملية، ومناقشة طبيعة ومدى التطوير املطلوب 
في الصناعتني املالية واملصرفية، وما لهذه احملاور 

من ارتباط مباشر باالقتصادات العربية. 
وفي هذا الس����ياق، قالت مس����اعد مدير قسم 
التس����ويق والعالقات العامة ف����ي »املركز« مرمي 
عبداهلل السويلم، في تصريح صحافي: »بعد النجاح 
ال����ذي حققه امللتقى الع����ام املاضي، وبالنظر الى 
الدع����م الذي يلقاه من عدد من اجلهات احلكومية 
املؤثرة وعلى رأسها بنك الكويت املركزي واحتاد 

مصارف الكوي����ت، من املتوقع 
العام  امللتقى هذا  أن يستقطب 
التنفيذي����ة والكوادر  القيادات 
القيادي����ة ف����ي معظ����م البنوك 
واملؤسسات املالية واالستثمارية 
واالقتصادية في العالم العربي 
الدولية  ومدي����ري املص����ارف 
الناشطة في املنطقة واملصارف 
اإلس����المية فضال عن محافظي 
املصارف املركزية واخلبراء في 
املنطقة، حي����ث يناقش امللتقى 
عددا م����ن احمل����اور املهمة مثل 
التوقع����ات لالقتص����اد العاملي 
القريب، واملش����اكل  املدى  على 
والتحديات الرئيس����ية التي تواجه االقتصادات 
العربية، واملتطلبات واالولويات في تطوير النظام 
املالي، وفرص االستثمار في االسواق املالية العربية، 
وخطة التنمية اجلديدة في الكويت وآثارها على 

فرص االستثمار في البالد«. 
 وس����يقام على هامش املؤمتر معرض يشارك 
فيه الرعاة الرئيس����يون للملتقى، حيث يتواجد 
فريق »املرك����ز« لتوفير املعلومات عن الش����ركة 
وأنشطتها واملنتجات والفرص االستثمارية التي 

تقدمها واإلجابة على جميع االستفسارات.

بحضور مجموعة من مسؤولي البنك وعدد من كبار الشخصيات بجمعية المحامين 

سالم اإلبراهيم

عبداهلل التويجري يلقي كلمة باملناسبة

مرمي السويلم

التالوي: »المصرية الكويتية« في انتظار تحويل نشاط أرض 
العياط لـ»سكني« يناير القادم.. ومستعدة لدفع الرسوم

احمد يوسف
أكدت رئيس����ة مجلس إدارة 
ش����ركة منا القابضة س����ميحة 
احلميضي على سالمة استثمارات 
الشركة في »املصرية الكويتية«، 
متوقع����ة ان حتق����ق »منا« من 
مساهمتها في »املصرية الكويتية« 
أرباحا غير مسبوقة مع انطالق 

عجلة املشروع في مصر.
جاء ذلك أول من أمس خالل 
مؤمت����ر صحاف����ي دع����ت إليه 
الشركة، مش����يرة إلى ان »منا« 
لديه����ا إس����تراتيجية واضحة 
املعال����م تتركز في االس����تثمار 
اآلمن واستمرار تعظيم األرباح 
للمساهمني في العديد من األنشطة 

التي تقوم بها.
وقالت ان »منا« متفائلة بشأن 
استثماراتها ومساهمتها بنسبة 
33% في ملكية مباش����رة وغير 
مباشرة في »املصرية الكويتية« 
التي متتلك مشروع أرض العياط 
على مس����احة 26 ألف فدان في 
محافظة 6 أكتوبر، مشيرة الى 
ان هذا املش����روع سيساهم في 
إحداث قيمة مضافة وزيادة في 

عوائد وارباح الشركة.

االتفاقيات الدولية

من جانبه، ثمن رئيس مجلس 
إدارة املجموعة الدولية للمشاريع 
القابضة، وزير التجارة األسبق 
والسفير األسبق لدولة الكويت 
لدى جمهوري����ة مصر العربية 

فيصل اخلالد، اجلهود التي تقوم 
بها ادارة الشركة في السعي الى 
إزالة التحدي����ات التي تعترض 

املشروع.
وقال: »اني على ثقته بحكمة 
ف����ي مصر  الرس����مية  اجلهات 
واحترامها للقوانني واالتفاقيات 
الدولية وتشجيعها لالستثمارات 

الكويتية«.
وأشاد اخلالد مبستوى التطور 
الذي شهدته العالقات بني البلدين 
وخصوصا في املجال االقتصادي 
مستشهدا باالستثمارات الكويتية 
الضخمة في مصر بقيادة 550 
شركة كويتية تعمل حاليا في 
القطاعات االقتصادية  مختلف 
املصرية إلى جانب استثمارات 
يصعب حصرها ملواطنني كويتيني 

في قطاع العقار.
الكوي����ت  أن  إل����ى  وأش����ار 
تس����تضيف نحو 500 ألف من 
الكوادر املصرية التي تش����ارك 
في مس����يرة العمل والبناء في 
الكويت، كم����ا حترص الكويت 
أيضا على تنمية جتارتها املتبادلة 
مع مصر لكونها س����وقا ضخما 
للص����ادرات املصرية مبختلف 
أنواعه����ا، مش����ددا على حرص 
البلدين على تعزيز الروابط في 
مختلف املجاالت من خالل اللجنة 
العليا املش����تركة التي تشكلت 
ع����ام 1998 واتفاقيات التعاون 
املتنوعة والس����يما ف����ي مجال 
حماية وتش����جيع االستثمارات 

فضال ع����ن الزيارات املتواصلة 
ملسؤولي البلدين.

المشروع مستمر

من جانبه، نفى رئيس مجلس 
إدارة الشركة املصرية الكويتية 
للتنمية واالستثمار ومحافظ 
البحي���رة الس���ابق د. فاروق 
التالوي وجود أي خالفات بني 
الش���ركة واحلكومة املصرية 
ممثلة في وزارة الزراعة حول 
ارض العياط، مؤكدا ان الشركة 
لم تتس���لم ما يفيد ذلك بشكل 

رسمي او غير رسمي.
وأض����اف الت����الوي أن م����ا 
تناولته بعض وس����ائل اإلعالم 
بش����أن اخلالف م����ع احلكومة، 
ليس له أس����اس م����ن الصحة، 
مؤكدا انه من قبيل اإلش����اعات 
الت����ي يروجها البع����ض لدواع 

انتخابية وسياسية.
وأشار الى أن الضجة اإلعالمية 
املثارة حول املش����روع معتادة 
بالنسبة حلجم مشروع ضخم 
كهذا، خصوصا ان بعض اجلهات 
احلكومية تخشى تكرار ما حدث 
من مخالفات من قبل ش����ركات 
أخرى بشأن حتويل النشاط من 
زراعي الى عمراني دون موافقة 
مسبقة من الدولة ودون تسديد 

حقوق املال العام.
وق����ال »نح����ن ملتزم����ون 
أننا نعمل  بالقانون.. وقدرن����ا 
في ظل أجواء متوترة بس����بب 

مخالفة النشاط من قبل آخرين 
في هذا التوقيت«.

التأكيد على  التالوي  وجدد 
سالمة موقف الشركة القانوني 
وحصولها على جميع املوافقات 
الالزم����ة من مختل����ف اجلهات 
احلكومي����ة ذات الصلة، إضافة 
إلى مالءتها املالية وقدرتها الفنية 
وامتالكها للخبرات الالزمة لتنفيذ 

املشروع.
وقال الت����الوي في رده على 
س����ؤال »األنب����اء« ح����ول آخر 
تطورات حتويل نشاط األرض من 
استصالح واستزراع الى العمران: 
ان هذا األمر جاء باقتراح حكومي 
من مركز تخطيط استخدامات 
التابع ملجلس  الدول����ة  أراضي 
الوزراء املصري وقامت الشركة 
باتخاذ كافة اإلجراءات الرسمية 
والقانونية لتغيير النشاط وقامت 
بإعداد الدراس����ات واملخططات 
التي نوقشت واعتمدت من كافة 
جهات الدولة ومت إدراج املشروع 
العمراني اخلاص بالشركة ضمن 

خطة الدولة لعام 2009/2008.
وتابع قائال: »جار التفاوض مع 
الدولة على رسم حتويل النشاط 
الذي سيعقبه القرار اجلمهوري 
النهائي بتحويل نشاط األرض 
والذي من املتوقع صدوره خالل 

يناير املقبل«.
وقال ان الش����ركة قد أعدت 
دراسة جديدة لألراضي بناء على 
تقرير رئيس هيئة التعمير الذي 

يشير الى وجود بعض األراضي 
غير الصاحلة للزراعة.

وأشار إلي ان الدراسة اجلديدة 
تتضمن مدينة متكاملة املرافق 
واخلدمات تس����توعب 800 ألف 
نس����مة كما انها تش����مل مطارا 

وجامعة.
وكشف التالوي عن أن الشركة 
تعتزم طرح 40% من رأسمالها 
في النص����ف األول م����ن العام 
2011 متهيدا إلدراج أسهمها في 
البورص����ة املصرية في خطوة 
تهدف لتوس����يع قاعدة امللكية 
وزي����ادة عدد املس����تفيدين من 

مشروعات الشركة في مصر.
واستعرض صورا ضوئية 
لعدد كبير من الوثائق التي تبني 
املراحل املختلفة للمشروع بداية 
من عقد امللكية ومرورا مبوافقات 
اجلهات املختصة إلى املوافقات 
املبدئية من مجلس الوزراء على 
حتويل نشاط األرض لالستخدام 

العمراني.
وحول ما يشاع بشأن مخالفة 
الكويتي����ة« لبنود  »املصري����ة 
العق����د مع احلكوم����ة املصرية 
ش����دد التالوي عل����ى أن بنود 
العقد املختلفة تتعلق بامللكية 
وتسديد قيمة األرض والنشاط 
وشروط التصرف بالبيع مشيرا 
الى ان الشركة لم تخالف أيا من 
بنود العقد ولم تقم بإنشاء مبان 
وفيالت كما هو مشاع كما أثبتت 

جديتها في النشاط الزراعي.

الحميضي: المعطيات تشير لتحقيق أرباح غير مسبوقة لـ»منا« من استثماراتها في »المصرية الكويتية« 
الخالد: نسعى لتذليل التحديات التي تعوق المشروع.. وكلنا ثقة في الحكومة المصرية

استعرض وثائق المشروع ومراحله المستقبلية والموافقات الحكومية 

سحب أرض المشروع غير وارد

500 مليون جنيه استثمارات االستصالح.. وال نية للبيع

ف��ي رده عل��ى س��ؤال يتعلق بإمكانية س��حب 
احلكومة املصري��ة األرض أكد التالوي أن ذلك غير 
وارد وال مط��روح من قبل احلكوم��ة املصرية التي 
حترص على تشجيع االس��تثمار العربي واألجنبي 
وحمايته بل وتقدمي الدعم للمس��تثمرين باملليارات 
خ��الل األزم��ة املالية األخيرة خصوص��ا مع التزام 
الشركة بشروط عقد شراء األرض واستند التالوي 

إلى عدد من احلجج أهمها:
1 � الش��ركة س��ددت كامل قيم��ة األرض وفق 
األس��عار السائدة في ذلك الوقت رغم انه وفق العقد 
كان يحق لها تقسيط القيمة على 5 سنوات إال أنه مت 

السداد دفعة واحدة.
2 � الشركة مت تأسيسها وفق قانون 8 لضمانات 
وحوافز االستثمار الذي يكفل للمستثمرين العديد 

من الضمانات.
3 � ص��دور قرار جمهوري ع��ام 2004 مبعاملة 
املستثمرين العرب في الشركة نفس املعاملة املقررة 
للمس��تثمرين املصريني عل��ى اعتبار االس��تثمار 
الكويت��ي كاملص��ري بالكامل خاصة ان مس��اهمة 

اجلانب الكويتي بلغت71% من رأس املال.
4 � وج��ود اتفاقي��ات عدة بني مص��ر والكويت 
حلماية وتشجيع االستثمارات املتبادلة بني الدولتني 
أهمه��ا اتفاقية رقم 360 التي ص��دق عليها مجلس 
الش��عب املصري ومجلس األم��ة الكويتي وباعتماد 
صاحب الس��مو األمي��ر ورئي��س جمهورية مصر 

العربية.
5 � حصل��ت الش��ركة عل��ى جمي��ع املوافقات 
الرس��مية املطلوبة لهذا املش��روع ومنه��ا موافقات 
القوات املسلحة وهيئة اآلثار واملوارد املائية واحملاجر 
ومت إدراج املش��روع ضمن خطة الدولة الستصالح 

األراضي حتى عام 2017.
6 � ب��دأت الش��ركة العمل باملش��روع وقامت 
بإنف��اق قرابة ال� 500 مليون جنيه مصري، حيث 
قام��ت بتمهيد األراضي وش��ق الط��رق ومددت 
ش��بكات الري وقامت بتش��ييد خطوط الكهرباء 
الالزمة وقامت بعم��ل خزانات مياه ضخمة داخل 
األراض��ي انته��اء ال��ى اس��تصالح 5 آالف فدان 

وقامت بزراعة 3 آالف فدان.

أك��د التالوي عدم وجود مخالفات على الش��ركة 
نتيجة ما يش��اع حول بيع الش��ركة وعدم التزامها 
لبن��ود العقد مع احلكومة املصرية والذي ينص على 
عدم البيع إال بعد تس��ديد كامل قيمة األرض واجناز 
االس��تصالح، مؤكدا ان »املصري��ة الكويتية« ورغم 
تسديدها كامل الثمن وإجناز نسبة كبيرة من أعمال 
االستصالح لم تقم بالبيع ولكن قامت بإعادة هيكلة 
امللكي��ات فيما بني كبار املس��اهمني ف��ي »املصرية 
الكويتي��ة« لتدبي��ر التموي��ل الالزم لهذا املش��روع 

الضخم.
وعم��ا يروج من قبل البعض بش��أن عدم التزام 
الشركة باستصالح األرض وزراعتها، أكد التالوي ان 

الشركة وبشهادة اجلهات احلكومية وعدد من اللجان 
البرملانية املستقلة أثبتت جديتها. وقال »نظرا لتأخر 
إجن��از هويس العياط وتوفير املي��اه من قبل وزارة 
الري لالس��تصالح والزراعة قامت الش��ركة وعلى 
نفقته��ا اخلاصة بإنفاق نح��و 500 مليون جنيه في 
إنش��اء محطات رفع وشبكة ري ومنشآت وخزانات 
مياه ضخم��ة وقامت بأعمال البنية التحتية لنحو 10 
آالف فدان واس��تغالل ما أتاحت��ه لها الدولة من مياه 
الستصالح نحو 5 آالف فدان منها بل وزراعة نحو 
3 آالف فدان وإنشاء مزرعة جتريبية الختبار أنواع 
احملاصيل املناسبة لها وفق دراسات علمية بالتعاون 

مع جهات محلية ودولية«.


