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»الوطني«: االضطرابات الجيوسياسية
ترفع الطلب على الدوالر باعتباره مالذًا آمنًا 

خبير اقتصادي: االحتجاجات في العالم العربي 
تظهر خطر الجوع على العالم

مجموعة الـ 20 تدعو اإلمارات
للمشاركة في قمة كان

دكار � رويترز:ق���ال اخلبير االقتصادي جيفري 
ساكس اول من امس إن االنتفاضات في العالم العربي 
هي فقط داللة منذرة لعدم االستقرار الذي يواجه دوال 

فقيرة اخرى ما لم تعالج أزمة الغذاء العاملية.
واضحى الغضب الشعبي بسبب ارتفاع اسعار 
الغذاء مادة مفجرة بني مزيج من الشكوى تسببت 
في سقوط زعيمي مصر وتونس وتزيد من الضغوط 

اآلن على السلطات في اجلزائر واالردن.
وقال ساكس وهو مستشار لفترة طويلة حلكومات 
ووكاالت عاملية في مجال مكافحة الفقر ان االسباب 
اجلذرية تنطبق بالفعل على حزام غير مستقر بالفعل 
من الدول ميتد من العراق عبر منطقة افريقيا جنوب 

الصحراء إلى شواطئ غرب أفريقيا.
وقال في مقابلة عما وصفه بقلق محدود بشكل 
مفرط، بني البعض في الغرب بشأن نوبة الغضب 
احلالية املستفيدة من جماعة االخوان املسلمني »هذا 
ليس بسبب االخوان املسلمني فحسب وليس بسبب 

السياسة فحسب«.
وقال س���اكس وهو مدير معهد االرض بجامعة 
كولومبيا بالواليات املتحدة » هذا بشأن اجلوع والفقر 

وانتاج الغذاء وتغير في االقتصاد العاملي«.
ووصلت اس���عار الغذاء العاملية التي ترصدها 
منظمة االغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة إلى 
اعلى مستوياتها في يناير املاضي حيث تسبب الطلب 

املتزايد مصحوبا باالحوال اجلوية غير املعتادة في 
زيادة اسعار احلبوب االساسية مثل القمح إلى اعلى 

مستوى في عامني.
وقال ساكس الذي رأى في كتابه االكثر مبيعا في 
2005 »نهاية الفقر«: »أنه من املمكن القضاء على الفقر 
املدقع بحلول عام 2025 إن الظهور احملتمل للصني 
كمستورد للغذاء هذا العام سيزيد االمور سوءا للدول 
االفريقية الفقيرة التي تعتمد بالفعل على واردات 

الغذاء بسبب قطاعاتها الزراعية الضعيفة«.
وأضاف »ال يسعهم العيش على واردات احلبوب 
باألسعار العاملية التي ستظل مرتفعة وغير مستقرة«، 
وحذر من ان الص���راع االجتماعي رمبا يفجر عدم 
االس���تقرار السياسي في جزء مضطرب بالفعل من 

العالم.
وقال ساكس إن مثل هذه األوضاع أوجدت أرضا 
خصبة النعدام األمن، مشيرا إلى الهجمات وعمليات 
اخلطف االخيرة التي انحى بالالئمة فيها على حلفاء 
القاعدة في النيجر وموريتانيا كداللة على ان نفوذ 
اجلماعة ينتشر غربا إلى حزام الساحل شبه اجلاف. 
وحث ساكس احلكومات اإلفريقية على سحب البساط 
من حت���ت هذه اجلماعات بتوفير احتياجات الغذاء 
األساسية لسكانها، قائال: »إنه يستلزم من الدول الغنية 

الوفاء بتعهداتها مبعاجلة نقص الغذاء العاملي«.

باريس � كونا: أعلنت الرئاسة الفرنسية ملجموعة 
ال� 20 أول من امس أنها ستوجه الدعوة الى دولة 
االمارات العربية املتحدة اضافة الى اربع دول اخرى 
من غير االعضاء في املجموعة للمشاركة في قمة 

كان في نوفمبر املقبل.
وذكرت رئاسة املجموعة في بيان ان قرار الرئيس 
الفرنسي نيكوال ساركوزي دعوة خمس دول لقمة 
كان يأتي »متاشيا مع املبادئ التي حتددت في ظل 
الرئاسة الكورية وبعد مشاورات مع جميع الدول 

االعضاء في مجموعة ال� 20«.
واش���ار البيان الى ان دعوة املشاركة في القمة 
وجهت لدولة االمارات نظرا لترؤسها ملجلس التعاون 

لدول اخلليج العربية.
كما وجهت الدعوة ايضا لكل من اثيوبيا الرئيس 

احلالي ملبادرة الشراكة اجلديدة للتنمية االفريقية 
)نيباد( اضافة الى س���نغافورة بصفتها ممثال ملا 
يعرف باسم »مجموعة احلكم العاملي« التي تضم 
في عضويتها 27 دولة الى جانب اسبانيا وغينيا 

االستوائية.
وم���ن املقرر ان تعقد القمة ف���ي 3 و4 نوفمبر 

املقبل في مدينة كان الفرنسية.
ويتوقع ان يدفع ساركوزي خالل ترؤس بالده 
للقمة نحو اصالحات مصرفية ومالية على نطاق 
عاملي اضافة الى زيادة الرقابة على األسواق ورفع 
مستوى الشفافية في املعامالت فضال عن اقتراح 
ضريبة على التعامالت املالية وهو االقتراح الذي 
يتوق���ع ان يواجه معارضة من جانب بعض دول 

مجموعة ال� 20. 

تزامنًا مع موجة بيع للعمالت الرئيسية األخرى

بن����ك  ق����ال 
الكويت الوطني في 
تقريره األسبوعي 
حول اسواق النقد 
واألس����واق العاملية ان مس����توى 
تقلب����ات أس����واق العم����الت كان 
منخفضا في بداية األسبوع املاضي 
حيث لم ينتج عن بطء وتيرة توارد 
األخبار االقتصادية قدر كبير من 
النشاط، لكن املش����هد تغير بعد 
الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس 
االحتياط الفيدرالي برنانكي يوم 
األربعاء وأبدى فيها تشاؤما حيال 
وضع االقتصاد األميركي، األمر الذي 
دفع املستثمرين ألن ينأوا بأنفسهم 

عن العملة األميركية.
والحظ »الوطني« ان هذا التوجه 
سرعان ما حتول متاما قبيل نهاية 
األسبوع على أثر تزايد التوتر على 
الطلب  الساحة املصرية وارتفاع 
الدوالر باعتباره مالذا آمنا،  على 
فبعد أن بدأ األسبوع عند مستوى 
1.3561 دوالر هبط اليورو وخسر 
100 نقطة أساس بعد االنخفاض 
احل����اد لطلبي����ات املصان����ع في 

أملانيا. 
وبعد أن أدلى برنانكي بكلمته، 
العملة األوروبية جزءا  استردت 
من خسائرها وارتفعت إلى 1.3744 
دوالر، إال أنها لم تستطع احملافظة 
على مكاسبها األخيرة وتعرضت 
الطلب  ارتفاع  ملوجة بيع نتيجة 
الدوالر على خلفية تصاعد  على 
التوتر في مصر، فأقفل على 1.3555 

دوالر في نهاية األسبوع. 
أما اجلنية االسترليني، فقد بدأ 
األسبوع بسعر 1.6096 دوالر ومت 
تداوله ضم����ن نطاق ضيق خالل 
األيام األربعة األولى، لكن تعرض 
ملوجة بيع عارم����ة يوم اجلمعة 
انخفض على أثره����ا إلى 1.5964 
دوالر، وهو أدنى مستوياته خالل 
األسبوع، قبل أن يقفل في نهاية 
التداول مساء اجلمعة على 1.6005 
دوالر. وجاءت حصيلة أداء الفرنك 
السويسري خالل األسبوع سلبية 
حيث تأثر بش����كل خاص بحركة 
عمليات التداول بني اليورو والفرنك 
السويسري، على اثر عودة األصول 
الى البنوك األوروبية، وكان أداء 
الني الياباني مماثال ألداء العمالت 
الرئيس����ية األخرى، فبعد أن بدأ 
األسبوع بسعر 82.20 ارتفع إلى 

82.00 مقابل الدوالر يوم الثالثاء 
قبل أن يتراجع متأثرا بقوة اإلقبال 
على الدوالر لينخفض إلى 83.68 
ينا/دوالر ليقفل مساء اجلمعة على 

83.45 ينا/دوالر.
وقد اتسمت كلمة رئيس مجلس 
االحتياط الفيدرالي، بن برنانكي، 
بالتشاؤم إزاء البطالة في الواليات 
املتحدة واستمرار عجز امليزانية، 
وح����ذر م����ن أن أي تقليص كبير 
لإلنفاق األميركي في وقت اليزال 
التعافي االقتصادي هشا ميكن أن 
يكون له أثر س����لبي على النمو، 
األمر الذي سيدفع معدل البطالة 
لالرتفاع من جديد، وفي أول شهادة 
له أمام الكونغرس منذ استعادة 
اجلمهوريني للسيطرة على املجلس 
الشهر املاضي، دافع برنانكي عن 
برنامج ش����راء الس����ندات وأصر 
الكونغرس  أنه ينبغي على  على 
تبني خطة طويلة األجل إلحكام 
السيطرة على امليزانية االحتادية 
التي من املتوقع أن يصل حجمها إلى 
مستوى قياسي وهو 1.5 تريليون 
دوالر هذه السنة، وأضاف برنانكي 
أن برنامج »التيسير الكمي الثاني« 
بات يوفر دعما قويا لعملية خلق 
الوظائف وحتفيز النمو االقتصادي، 
مش����يرا إلى األرقام األخيرة التي 
تدل على انخفاض معدل البطالة 

من 9.5% إلى %9.00. 
وفي سياق آخر، انخفض عدد 
الذين قدموا مطالبات  األميركيني 
للمرة األولى بالتعويض عن فقدان 
وظائفهم إلى أدنى مستوياته منذ 
شهر يونيو 2008، فيما يدل على 
مزيد من التحسن في سوق العمل 
في الواليات املتحدة، فقد انخفض 
عدد املطالبات إلى 383.000 مطالبة 
وهو رقم يقل ب� 36.000 عن عدد 
التي قدمت األس����بوع  املطالبات 
املاضي والبالغ 419.000 مطالبة، 
علما بأن تباطؤ حركة االستغناء 
عن العاملني يعنىي أن الشركات 
األميركية رمبا تكون قد بدأت تخلق 

من الوظائف ما يكفي الس����تمرار 
انخفاض معدل البطالة بعد أكبر 
انخفاض لهذا املعدل خالل أي فترة 

شهرين منذ سنة 1958. 
بينما ارتفع عجز ميزان التجارة 
األميركي في شهر ديسمبر، وقد 
النفط في  ارتفاع أس����عار  ساهم 
زيادة قيمة الواردات، وقال تقرير 
وزارة التج����ارة إن العجز ارتفع 
بنسبة 5.9% ليصل إلى 40.6 مليار 
دوالر، وهو أداء يتوافق مع توقعات 
السوق، في أول ارتفاع وأكبر عجز 
منذ شهر س����بتمبر املاضي، علما 
بأن العجز قفز بنسبة 43% خالل 
سنة 2010 مسجال بذلك أكبر ارتفاع 
له منذ عش����ر سنوات، حيث أدت 
العودة لإلنفاق إلى صعود واردات 
السلع االستهالكية إلى مستويات 

قياسية. 
وعلى صعيد اقتصادات منطقة 
اليورو، قال رئيس البنك املركزي 
األوروبي جان � كلود تريشيه، إن 
سعر الفائدة املعياري الكائن حاليا 
عند أدنى مستوى قياسي له وهو 
1.00% اليزال »مناسبا« على الرغم 
من »الضغوط التصاعدية« األخيرة، 
معلال موقفه هذا بأن بقاء س����عر 
الفائدة عند هذا املستوى يحافظ 

على توازن مخاطر التضخم. 
وفي ه����ذه األثن����اء، تراجعت 
طلبيات املصانع األملانية الش����هر 
املاضي بنس����بة فاق����ت توقعات 
االقتصادي����ني، فق����د انخفض����ت 
الطلبيات بنسبة 3.4% عن مستواها 
في ش����هر نوفمبر الذي كانت قد 
سجلت فيه ارتفاعا غير متوقع بلغ 
5.2%، وكان املراقبون االقتصاديون 
يتوقعون انخفاض الطلبيات بنسبة 
1.5% في شهر ديسمبر لكن الرقم 
الفعلي جاء أكثر من ضعف هذه 
النسبة، وكان تراجع الطلب العاملي 
هو الس����بب الرئيسي، وذلك اثر 
سلبا على تداوالت اليورو مقابل 
الدوالر ألدنى مستوى له على مدى 

3 أسابيع. 

تقرير

»مجموعة الخرافي« تنفي عالقتها بـ »المصرية ـ الكويتية«
المقدم في حقها بالغًا للنائب العام في مصر

»من الدعامية إلى الدعامية« توّقع عقدًا
مع »القصور الوطنية لتجارة السيارات«

»بوبيان لألسماك« تسعى للحصول على تعويضات حكومية
وافقت اجلمعية العمومية غير 
العادية على تخفيض رأسمال 
الشركة من 596.236 دينارا الى 

500 ألف دينار.
كما وافقت اجلمعية العمومية 
على انتخاب مجلس ادارة جديد 
للشركة ملدة ثالث سنوات قادمة، 

ومت ترشيح كل من:
1 � الهيئة العربية لالستثمار 

واالمناء الزراعي.
2 � شركة السور لالستشارات 

املالية.
3 � شركة الثالثية القابضة.
4 � ش����ركة خال����د الفلي����ج 

واوالده.
5 � ش����ركة محم����د مب����ارك 

الرفيدي.
عبدالرحم����ن  � ش����ركة   6

العيسى.
ومت اختي����ار جنيب الفليج 
كاحيت����اط اول وولي����د املهدي 

كاحتياط ثان.

بص����دد تطوير ارض����ي اخليران 
اململوك����ة لها رغم أن هذه االرض 
معروضة للبيع من قبل الشركة، 
مش����يرا ال����ى ان ازمة الس����يولة 
احلالية هي التي حتول دون بيع 

هذه االرض.
واش����ار الى أن آخر تقييم لها 
من قبل بنك بوبيان وبنك الكويت 
الدولي هو مليون و250 الف دينار 

مقارنة مع العام املاضي الذي بلغ 
فيه تقييم هذه االرض مليونا و100 

ألف دينار.
الى ذل����ك، وافق����ت اجلمعية 
العمومية العادية على جميع بنود 
جدول االعمال، حيث صادقت على 
تقرير مجلس االدارة وتقرير مراقبي 
احلسابات وامليزانية العمومية للعام 
املنتهي في 31 ديسمبر 2010، كما 

عزام الفليج ان الشركة تأمل في 
احلصول على تعويضات حكومية 
خالل الع����ام احلالي، الفتا الى أن 
التعويضات التي تسعى الشركة 
للحصول عليها من احلكومة هي 
جراء اخلسائر التي حلقت بها على 
اثر املد األحمر الذي شهدته الكويت 

في العام 1999.
ولفت الفليج الى أن الش����ركة 

شريف حمدي
اكد رئيس مجلس ادارة شركة 
بوبيان لالسماك جنيب الفليج على 
حرص مجلس ادارة الشركة على 
تطوير عملها وزيادة حجم نشاطها 
لتحقيق عوائد افضل للمساهمني 
خالل الفترات املالية املقبلة، مشيرا 
الى خطة ومنهج الشركة للسنوات 
املقبلة وهو احملافظة على سمعتها 
احلسنة في مجال االسماك واستثمار 

افضل الفرص املتاحة.
وق����ال الفليج، خالل اجلمعية 
العمومي����ة العادية وغير العادية 
التي انعقدت امس بنسبة حضور 
93%، ان صافي ارباح الشركة بلغ 
في عام 2010 نح����و 2.261 دينار 
مقارنة مع خسائر في عام 2009 
بلغت نحو 87.882 دينارا، مشيرا 
الى أن صافي ارباح املعارض ارتفع 
بنس����بة 54% حيث بلغ 47.385 
دين����ارا مقارنة مع 30.719 دينارا 

في 2009.
من جهته، قال مدير عام الشركة 

أعلنت مراك���ز »من الدعامية إلى الدعامية« عن توقيع 
عقد مع إحدى شركات مجموعة القصور الوطنية لتجارة 
الس���يارات والتي تقدم خدماتها بش���كل أساسي للقطاع 
احلكومي والوزارات، حيث مت اختيار مراكز »من الدعامية 
إل���ى الدعامية« كجهة حصرية لتق���دمي خدمات الصيانة 

ألسطول مركبات الشركة.
 ونتيج���ة لهذا التفاهم، تقوم مراكز »من الدعامية إلى 
الدعامية« الرائدة في مجال اخلدمة السريعة جلميع أنواع 
السيارات في الكويت، بتقدمي خدمات استثنائية ملا مجموعه 
562 س���يارة تتضمن الصيانة امليكانيكي���ة، الكهربائية، 
الزي���وت، احلدادة والصبغ إضافة إلى الغس���يل والصبغ 

التجميلي.
وتعتبر مراكز من الدعامية إلى الدعامية املكان املثالي 
للخدمة السريعة جلميع ماركات السيارات وتقدم خدمات 
تبديل الزيوت السريعة الفائقة التميز مضافة اليها قائمة 
الفحوصات الفنية الشاملة واملجانية للسيارة من فحص 
مستويات زيوت املكابح، اجلير وجير الدفع الرباعي، ناقل 
احلركة، املقود، وفحص مس���توى سائل التبريد وضغط 
اإلطارات ومستوى سائل مساحات زجاج السيارة، فحص 
حالة املعاونات، عامود ناقل احلركة، مستوى سائل البطارية 

وتنظيف أو تبديل فلتر الهواء.

كما تقدم أفضل اخلدمات امليكانيكية من خالل فحص 
وتشخيص حالة احملرك وناقل احلركة، تصفية احملرك، ناقل 
احلركة األوتوماتيكي، أنظمة الكهرباء والتكييف، املكابح، 
ضبط موازنة املقود وضبط عي���ار اإلطارات وموازنتها، 
باإلضافة إلى ذلك، توفر مراكز »من الدعامية إلى الدعامية« 
خدمات استثنائية أخرى مثل أحدث مركز للحدادة والصبغ 
املختص ف���ي جميع إصالحات هيكل الس���يارة وخدمات 
الصبغ التجميلي ومركزا متطورا لغس���يل السيارات في 

الشويخ. 
ويرسخ هذا التواؤم الواضح بني مراكز »من الدعامية إلى 
الدعامية« ومتطلبات الشركات التجارية املختلفة التزامها 
جتاه عمالئها من أصحاب ش���ركات السيارات. وعليه فإن 
مراكزنا تفخر بتوفير خدماتها من خالل 7 مواقع إستراتيجية 
منتشرة في جميع أرجاء الكويت وهي: الشويخ، الشرق، 
الري، األحمدي، الفحيحيل، اجلهراء وشارع أوكسجني في 
الش���ويخ. ولذلك تؤكد مراكز م���ن الدعامية إلى الدعامية 
التزامها بتقدمي حلول خدمات صيانة مبتكرة وال مثيل لها 
لسيارات الشركات واألفراد على حد سواء، مع أخذ عامل 
الوقت واألسعار التنافسية بعني االعتبار. وهذه املعادلة 
مضمونة من خالل مراكز »من الدعامية إلى الدعامية« وفريق 

تقنييها احملترفني ومعداتها التشخيصية املتطورة.

.. و»المصرية ـ الكويتية« تؤكد سالمة 
موقفها القانوني في أرض العياط

أكد املستشار القانوني للشركة الكويتية - املصرية للتنمية 
واالستثمار احملامي حسني العبداهلل عدم صحة املعلومات التي 
وردت بشأن وجود استدعاء من قبل النائب العام املصري ألي 
مسؤول في الش��ركة على خلفية البالغ الذي تردد عن تقدميه 
من أحد احملامني في مصر، مش��ددا على استعداد الشركة التام 
أو ممثليها للمثول أمام أي جهة تابعة للقضاء املصري النزيه.

وقال العبداهلل في تصريح صحافي ان إجراءات الشركة في 
شراء أرض العياط من الدولة املصرية سليمة وروعيت فيها كل 
أشكال الدورة املستندية احلكومية واتبعت فيها كل اإلجراءات 
وحصلت على كل املوافقات من وزارات الدفاع واآلثار والقوات 
املس��لحة واحملاجر والزراعة والري، كما قامت الشركة بسداد 
كامل املبلغ للخزانة العامة منذ أكثر من 10 أعوام، وصدر بعدها 
القرار اجلمهوري بتملك الش��ركة املصري��ة الكويتية للتنمية 
واالس��تثمار ملس��احة ال��� 26 ألف فدان بغرض االس��تصالح 
الزراعي ومعاملة العرب املعاملة املقررة للمصريني وفق قانون 
8 لضمان حوافز االس��تثمار. وقال العب��داهلل ان البالغ املزمع 
تقدميه بحق الش��ركة كي��دي وتفضح��ه األوراق وال ميت ال 

للواقع وال للحقيقة بصلة.

كّذبت مجموعة اخلرافي في بيان صحافي ما جاء 
ف����ي خبر مغلوط يتعلق باملجموعة نش����رته إحدى 
الصحف املصرية، وقد جاء في البيان الصحافي ان 
صحيفة »األخبار« كانت قد نشرت على صدر صفحتها 
األولى وأفردت تفصيال على الصفحة الثالثة في عددها 
الصادر امس حتت رقم 18355 عنوان: »رئيس الوزراء 
السابق ووزير زراعته خصصا 40 ألف فدان لشركة 
كويتية بسعر 5 قروش للمتر«، وعلى الصفحة الثالثة 
عنوان: »بالغ جديد ضد نظيف وأباظة مبنح 40 ألف 
فدان للخرافي ب� 5 قروش للمتر إلقامة منتجع مبدينة 
العياط«، وملا كان هذا اخلبر مغلوطا جملة وتفصيال 
وان مجموعة محمد عبداحملسن اخلرافي ال عالقة لها 
من قريب أو بعيد بالشركة املصرية � الكويتية املشار 
اليها ف����ي اخلبر، وملا كان س����بق لصحيفة »الوفد« 
اليومية الصادرة بتاريخ 11 مايو 2008 ارتكاب نفس 
اخلطأ والزج باسم مجموعة اخلرافي ملجرد ان الشركة 
كويتية ثم تراجعت الصحيفة واعتذرت عن اخلطأ 
بوضوح بعدما تيقنت من أن اسم مجموعة اخلرافي 
ال عالقة له مطلقا بهذه الشركة طبقا لسجالت هيئة 
االس����تثمار املصرية. واضافت املجموعة في بيانها 
الصحاف����ي: »اننا نرجو من س����يادتكم اتخاذ الالزم 
لتصحيح هذه اخلطيئة الكبرى التي جرت بتشويه 
اس����م مجموعة اخلرافي � التي بدأت عملها في مصر 
منذ نحو 75 س����نة وتتشرف بحصول رائدها محمد 

عبداحملس����ن اخلرافي على وسام من الدرجة األولى 
من الرئيس املصري الس����ابق جمال عبد الناصر في 

الستينيات � بهذا الشكل غير املقبول«.
وأك����د البيان ان مجموعة اخلرافي التي يعمل في 
ش����ركاتها ومصانعها في مصر ونحو 27 دولة على 
مستوى العالم نحو 300 ألف مصري أقامت صناعات في 
مختلف أنحاء مصر وتقيم وستقيم مثل هذه الصناعات 
وشيدت قالعا لتصنيع التكنولوجيا وتشيد وستشيد 
وقامت بأضخم مشروع للتنمية السياحية في تاريخ 
مصر والشرق األوس����ط مبيناء بورت غالب الدولي 
بكلفة استثمارية تزيد على ملياري دوالر وتتوسع 
وستتوسع في التنمية تهيب بوسائل اإلعالم املصرية 
جميعها ضرورة التروي والتأكد من اي معلومة قبل 
حتويلها الى سالح يشوه الشرفاء الذين يساهمون 

منذ زمن طويل في دعم االقتصاد املصري. 
وأهابت مجموعة اخلرافي بضرورة نشر هذا البيان 
بنفس حجم احلرف وفي نفس الصفحات عمال بحق 
الرد الذي يكفله قانون املطبوعات والنشر مع احتفاظ 
املجموعة بحقها في اتخاذ االجراءات القانونية ضد 
مؤسسة »أخبار اليوم«، »التي كنا نحمل لها تقديرا 
كبي����را باعتبارها على رأس املؤسس����ات الصحافية 
في مصر والوطن العربي وكذلك سنتخذ االجراءات 
القانونية ضد احملامي الذي تقدم بالبالغ للنائب العام 

العتماده على أخبار مغلوطة«. 

ردًا على ما ذكرته بعض الصحف المصرية

مسؤولو الشركتني بعد توقيع العقد 

)سعود سالم(الفليج اثناء اجلمعية العمومية 

»المملكة الفندقية« تفتتح
منتجعًا في جزيرة سيشيل

الرياض � د.ب.أ: أعلنت شركة اململكة لالستثمارات الفندقية، 
اململوكة بالكامل من قبل شركة اململكة القابضة التي يرأس مجلس 
إدارتها األمير الوليد بن طالل، عن افتتاح منتجع رافلز براسلني 
سيشيل الذي متتلك ش���ركة اململكة لالستثمارات الفندقية فيه 

حصة قدرها 91% املتوقع أن تكون تكلفتها 145 مليون دوالر.
وعلق األمير الوليد »هذا االفتتاح ضمن استراتيجيتنا لتطوير 

فنادق عاملية«.
ويقع هذا املنتجع الفخم املطل على شاطئ البحر بامتداد 500 
متر في اجلزء الش���مالي الشرقي من جزيرة براسلني ثاني أكبر 
جزيرة في سيشيل ويبعد 15 دقيقة بالطائرة من مطار سيشيل 
الدولي في جزيرة ماهي الرئيس���ية ويطل على احمليط الهندي 
أحد أكثر الش���واطئ ش���هرة في العالم. ويتميز رافلز براسلني 
سيشيل مبس���احة 30 هكتارا و86 ڤيال سكنية. ويضم املنتجع 
عقارات رافلز وتتضمن وحدات سكنية تضم 3 و4 و5 غرف نوم 
جمعيها وضعت للملكية خاصة، حيث ان العقارات متاحة للبيع 

في الوقت احلالي تبدأ من 3.5 ماليني دوالر.

.. و»مسالخ« توزع 15.5% نقدًا
أفادت الش��ركة الكويتية للمسالخ )مسالخ ك(  بأن مجلس االدارة 
اجتمع واعتمد البيانات املالية السنوية للشركة للسنة املالية املنتهية 
ف��ي 2010/12/31. وقال بيان للش��ركة على موق��ع البورصة انها قد 
حققت ارباحا بقيمة 514.425 دينارا بواقع 16.7 فلس��ا للسهم مقابل 
ارباح بقيمة 403.146 دينارا بواقع 12.98 فلسا للسهم للفترة نفسها 

من العام املاضي.
 وبلغ��ت اجمالي املوج��ودات 3.857.650 دينارا، واجمالي حقوق 
املس��اهمني 3.744.423 دين��ارا، وقد أوصى مجلس ادارة الش��ركة 

بتوزيع 15.5% من القيمة االسمية بواقع 15.5 فلسا لكل سهم.

قال���ت ش���ركة املجموع���ة 
البترولية املستقلة  )بترولية( ان 
مجلس االدارة قد اعتمد البيانات 
املالية السنوية للشركة للسنة 
املالية املنتهية   في 2010/12/31. 
واوضح بيان للشركة على موقع 
ارباحا  انها حقق���ت  البورصة 
بقيمة 4.485 ماليني دينار بواقع 
31.03 فلسا للسهم الواحد، وذلك 
مقارنة ب� 5.993 ماليني دينار، 
بواقع 41.43 فلسا للسهم الواحد 
للفترة نفسها من العام املاضي، 
فيما بلغ اجمال���ي املوجودات 
309.259 ماليني دينار، واجمالي 
حقوق املساهمني 66.871 مليون 

دينار.
وق���د أوصى مجل���س إدارة 
ارباح نقدي  الش���ركة بتوزيع 

بنسبة 30% من القيمة االسمية 
للس���هم بواقع 30 فلس���ا لكل 

سهم. 
جتدر اإلشارة الى ان تقرير 

مراقبي احلسابات يحتوي دون 
حتفظ على اإليضاح رقم 6 الى 
وج���ود قضية ج���ار التحكيم 

بها. 

»البترولية« توزع 30% نقدًا


