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في العـــام احلالي منوا جيدا اال ان 
مؤشرات هذه االرباح ستظهر من 
خالل نتائجـــه في الربع االول من 

العام احلالي.
  وزادت عمليات الشراء ايضا على 
سهم بنك برقان الذي حقق ارتفاعا 
ملحوظا في سعره خاصة ان السهم 
يُعد اكثر اسهم البنوك انخفاضا في 
سعره من اعلى مستوى وصله خالل 
العام احلالي والبالغ ٥٨٠ فلســـا، 
ورغم انخفاض سهم البنك الوطني 
خالل مراحل التداول مبقدار وحدتني 
اال ان عمليات الشراء التي سادت 
تداوالته ادت الى صعوده لسعره 
السابق البالغ نحو دينار و١٤٠ فلسا 
حيث يتوقع ان مير السهم بفترة من 

التأسيس على سعره احلالي.
  وحققت اغلب اسهم الشركات 
االستثمارية ارتفاعا في اسعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة نسبيا على سهم االهلية 
القابضة الذي حافظ على ســـعره 

االستثمارية، فإن هناك نسبا محددة 
مـــن رؤوس أموالهـــا يتم رصدها 
لالســـتثمار في أي سهم او قطاع، 
وفي ظل الوضع املتدهور للعديد من 
الشركات، فإن عدد أسهم الشركات 
اجلاذبة لالســـتثمار يرتكز بشكل 
أساسي على أسهم البنوك وبعض 
الشركات التشغيلية األخرى التي ال 

يتجاوز عددها الـ ١٠ شركات.
  ارتفع املؤشر العام للبورصة ٣٫٤ 
نقاط ليغلق على ٦١٣٨ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٠٦٪ مقارنة بأول من أمس، 
كذلك ارتفع املؤشر الوزني ٢٫٦١ نقطة 
ليغلق على ٤٢٦٫٣٤ نقطة بارتفاع 
نسبته ٠٫٦٢٪ مقارنة بأول من أمس. 
وبلغ إجمالي األسهم املتداولة ١١٣٫٢ 
مليون سهم نفذت من خالل ٢٣٤٣ 

صفقة قيمتها ٢٠٫٢ مليون دينار.
التـــداول على أســـهم    وجرى 
١٠٤ شـــركات من أصل ٢١٦ شركة 
مدرجة، ارتفعت أســـعار أسهم ٣٩ 
شـــركة وحافظت أسهم ٤٠ شركة 
على أسعارها و١٢٢ شركة لم يشملها 
النشاط و٢٥ شركة تراجعت أسعار 

أسهمها.
النشاط  البنوك    وتصدر قطاع 
من حيث القيمة، اذ مت تداول ١٧٫٤ 
مليون ســـهم نفذت من خالل ٥٦٩ 

صفقة قيمتها ٩٫١ ماليني دينار.
  وجاء قطاع الشركات اخلدماتية 
في املركز الثاني من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٣٥٫١ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٥٢٣ صفقة قيمتها ٣٫٦ 

ماليني دينار.
  واحتل قطاع الشركات العقارية 
املركـــز الثالث من حيث القيمة، اذ 
مت تداول ٢٤٫٨ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٣٨٩ صفقة قيمتها ٢٫٤ 

مليون دينار.
  وحصل قطاع الشركات الصناعية 
على املركز الرابع من حيث القيمة، 

اذ مت تداول ٥٫٧ مليون سهم نفذت 
من خـــالل ٢٩٧ صفقة قيمتها ٢٫٢ 

مليون دينار.
  وجاء قطاع الشركات االستثمارية 
في املركز اخلامس من حيث القيمة، 
اذ مت تداول ٢٨٫٥ مليون سهم نفذت 
من خالل ٤٨٥ صفقـــة قيمتها ٢٫١ 
مليون دينار. علـــى الرغم من ان 
الثواني  العام حتول في  املؤشـــر 
االخيرة من انخفاض مبقدار ٩ نقاط 
الى ارتفاع مبقدار ٣٫٤ نقاط اال ان 
العامل االيجابي آللية تداوالت امس 
ان هناك متاسكا واضحا للسوق االمر 
الذي يعطي مؤشرات نحو حتقيق 
السوق مكاسب جيدة اغلب مراحل 
التداول في الفترة املتبقية من الربع 
االول من العام احلالي على الرغم 
انه التزال هناك العديد من الشركات 
لم تعلن نتائجها املالية حتى اآلن 
والتـــي يتوقع ان يعلن اغلبها عن 
خسائر اال انها لن تؤثر على السوق 
نتيجة ان اوساط املتعاملني تعودوا 

على ان الشـــركات التي تتأخر في 
االعالن عن نتائجهـــا حتى نهاية 
الفترة القانونية لها غالبا ما تعلن 
عن خسائر، وبالتالي، فإن تأثيرها 
السلبي قد اخذ حاصلة قبل االعالن، 
ولكن االهم مـــن ذلك هو ضرورة 
ان تســـعى املجاميع االستثمارية 
لتصعيد اسهمها لتحسني نتائجها 
املالية لفترة الربع االول من العام 

احلالي الذي اوشك على االنتهاء.
  وقد تباينت اسعار اسهم البنوك 
في تداوالت ضعيفة ملعظمها باستثناء 
التداوالت املرتفعة لبعض االسهم 
خاصة سهم البنك الدولي الذي شهد 
عمليات شراء دفعت سعره لالرتفاع 
مبقدار وحدتني مـــع توقعات بأن 
السهم اجتاهه الصعودي  يواصل 
خاصة ان هناك محافظ مالية تابعة 
الحدى الشركات العقارية بدأت منذ 
فترة وجيزة في جتميع السهم توقعا 
منها بجدوى االستثمار فيه خاصة 
انه يتوقع ان تشـــهد ارباح البنك 

 إنشاء بنك استثماري لإلنماء في مصر
  باستثمارات تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه

  
ــرة ـ كونا: أعلن رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية    القاه
ــيخ صالح كامل عن قرار اتخذه عدد من رجال  ــعودية الش في الس
األعمال السعوديني بإنشاء بنك استثماري لإلمناء في مصر يختص 
ــتثمارات مباشرة تصل إلى ١٠٠ مليار جنيه  باملساهمة أو إقامة اس
مصري. ونقل عن كامل قوله خالل اجتماع مع أعضاء جمعية رجال 
ــال املصريني «ان القرار يأتي في إطار العالقات األخوية التي  األعم
ــعبني املصري والسعودي والتعاون مع مصر في األزمة  جتمع الش
ــيكون مقره  ــار الى أن البنك الذي س ــة للخروج منها». واش الراهن
ــكلة  ــهم في عالج مش ــرة يهدف الى خلق وظائف جديدة تس القاه
ــة لالقتصاد املصري الذي تأثر باألحداث  البطالة وتعطي دفعة قوي

االخيرة.
  وأوضح «أن اخلسائر التشغيلية حلقت باملستثمرين السعوديني 
مثلهم مثل باقي املستثمرين سواء كانوا مصريني أو أجانب» مشيرا 
الى أن الشركات السعودية قررت حتمل رواتب جميع العمالة لديها 

دون نقصان واالحتفاظ بها حلني عودة االنتاج الى سابق طاقته.
ــني    من جهته رحب رئيس جمعية رجال األعمال املصريني حس
صبور باملبادرة السعودية، مؤكدا أهميتها البالغة «بخاصة مع عودة 
ــوق  ــيضافون الى س ما يقرب من مليون عامل مصري من ليبيا س

العمل املصري». 

 «الوطني» يبدأ توزيع األرباح
  

  أعلن بنك الكويت الوطني في بيان نشر على موقع البورصة 
ــهم املنحة بواقع  ــن بدء توزيع االرباح النقدية بواقع ٤٠٪ واس ع
١٠٪  للمساهمني املسجلني بتاريخ اجلمعية العمومية املنعقدة في 

٦ مارس ٢٠١١  وذلك لدى الشركة الكويتية للمقاصة. 

 «السفن» أبرمت عقدًا بـ ١٫١ مليون دينار
  

ــركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن في    أفادت ش
ــر على موقع البورصة أنها ابرمت عقدا «سبق اإلعالن  بيان نش
عنه» خاصا بترسية امر عمل رقم (جي اي - ٢٠٠٤) على الشركة 
ــع وتوريد اجهزة  ــة واخلاص بعقد تصني ــركة عاملي من قبل ش
ارسال واستقبال معدات فحص خطوط االنابيب، لصالح شركة 
نفط الكويت، مشيرة إلى أن القيمة االجمالية للعقد تقدر بـ ١٫١٧ 

مليون دينار علما ان مدة املشروع ١١ شهرا.

 استقالة المطر والناصر من «ريم»
  

  أكدت شركة ادارة االمالك العقارية (رمي) في بيان نشر على 
ــركة وافق أمس االول على  موقع البورصة أن مجلس ادارة الش
ــركة االمتياز لالستثمار من عضوية مجلس  استقالة ممثلي ش
ــر رئيس مجلس االدارة ووليد  ــركة وهم:  فيصل املط ادارة الش
الناصر عضو مجلس االدارة وذلك بسبب رغبتهم في االنضمام 

لعرض االستحواذ املقدم من شركة البالد لالستثمار العقاري.

 ١٫٢ مليون دينار أرباح «إنجازات» لـ ٢٠١٠
  

ــازات للتنمية العقارية البيانات  ــركة اجن   اعتمد مجلس ادارة ش
ــنوية للشركة للسنة املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ خالل   املاليه الس
ــاح قدرها ١٫٢  ــرت النتائج حتقيق أرب ــه أمس االول، وأظه اجتماع
ــهم مقارنة بخسائر قدرها  مليون دينار مبا يعادل ٣٫٨ فلوس للس
ــا للسهم للفترة املقارنة من  ٢٠٫١ مليون دينار مبا يعادل ٥٨٫٥ فلس

٢٠٠٩ وبلغ اجمالي املوجودات املتداولة ٢٥ مليون دينار.
ــغ اجمالي  ــون دينار وبل ــودات ١٦٧ ملي ــي املوج ــغ   اجمال   وبل
املطلوبات املتداولة ١٠٨ ماليني دينار وأوصى مجلس ادارة الشركة 

عدم توزيع ارباح عن السنة املالية املنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠. 

 صعود محدود لمؤشرات البورصة بقيادة البنوك
  وضعف في المحفزات الجاذبة للسيولة المالية 

 هشام أبوشادي
  حققت مؤشرات سوق الكويت 
لألوراق املالية امس ارتفاعا محدودا 
في الوقت الذي تزداد فيه التكهنات 
حول خروج مظاهرات سياسية، اال 
انها ال تعد السبب الرئيسي حول 
األداء الضعيف للســـوق امس، بل 
ان هناك أســـبابا عديدة ســـاهمت 
فـــي الفترة املاضية فـــي التدهور 
أبرزها فشل صفقة زين واألوضاع 
السياســـية احمليطـــة باملنطقـــة، 
الى شـــعور األوســـاط  باالضافة 
االقتصادية في البالد بأن الفوائض 
املالية الضخمة في ميزانية الدولة 
ال يقابلها إنفاق رأســـمالي ضخم 
القطاع اخلاص  لتنشـــيط حركة 
الذي يعاني من ركود واضح يهدد 
قدرته على لعب دور أساســـي في 
مشاريع التنمية االقتصادية. فمن 
خالل تداوالت أمـــس يالحظ انها 
تركزت بشـــكل واضح على أسهم 
الشركات التشغيلية خاصة اسهم 
البنوك نتيجة التراجع امللحوظ في 
أسعارها ما حفز على الشراء لهذه 
األسهم ألهداف مضاربية سريعة.

  فالتزال الثقة في السوق هشة، 
افتقاد كبيـــر للمحفزات  وهنـــاك 
اجلاذبـــة للســـيولة املاليـــة رغم 
انها متوافرة، ولكن هناك مشـــاكل 
جوهريـــة تعاني منهـــا البورصة 
حتول دون دخول السيولة املالية 
أبرزها ضعف املبـــادرات من قبل 
صناع الســـوق، كذلـــك عدم قدرة 
أغلب املجاميع االســـتثمارية على 
الدفاع عن أسهمها وحتريكها نتيجة 
ضعف مواردهـــا املالية في الوقت 
الذي تواجه فيه صعوبات شديدة 
في الوفاء بالتزاماتها املالية، كذلك 
ضعف الفرص االستثمارية اجليدة 
في السوق، فحسب آليات االستثمار 
للمحافظ املالية الكبيرة والصناديق 

السابق، وشهد سهم االستثمارات 
الوطنية ارتفاعا محدودا في سعره 
في تـــداوالت غلبت عليها عمليات 
الشراء، كذلك االمر لسهم الساحل 
للتنمية الذي سجل ارتفاعا محدودا 
من ســـعره ايضا، فيما شهد سهم 
التمديـــن االســـتثمارية انخفاضا 
ملحوظا في ســـعره فـــي تداوالت 

غلبت عليها عمليات البيع.
  وحققت اغلب اسهم الشركات 
العقارية ارتفاعا في اســـعارها في 
تداوالت ضعيفة باستثناء التداوالت 
املرتفعة على بعض االسهم خاصة 
ســـهم منازل الذي حقـــق ارتفاعا 
محدودا في سعره، فيما حقق سهم 

مراكز ارتفاعا باحلد االعلى.
  كما تباينت حركة اسعار اسهم 
الشـــركات الصناعية في تداوالت 
ضعيفة اال ان طابع الشـــراء ساد 
تداوالت بعض االسهم خاصة سهم 
بوبيان للبتروكيماويات الذي يتوقع 
ان يشهد ارتفاعا في الفترة القادمة 
مدعوما باالرباح اجليدة للشركة في 
فترة التسعة اشهر من سنتها املالية 
والتي بلغت ١٩٫٤ مليون دينار ما 

يعادل ٤٠٫٢ فلسا.
  حافظت اغلب اسهم الشركات 
اخلدماتية على اسعارها في تداوالت 
ضعيفة باستثناء التداوالت املرتفعة 
على بعض االسهم الرخيصة كسهم 
الذي حافظ على ســـعره  ميادين 
ثابتا، وقد حققت اســـهم الشركات 
التشـــغيلية في القطاع مكاســـب 
سوقية ملحوظة في مقدمتها سهم 
الوطنية لالتصـــاالت واملجموعة 

املشتركة وزين.
  وقد اســـتحوذت قيمـــة تداول 
اسهم ٧ شـــركات على ٦٠٫٣٪ من 
القيمة االجمالية للشـــركات التي 
شملها التداول والبالغ عددها ١٠٤ 

شركات. 

 (محمد ماهر) متداولون يتابعون العروض والطلبات عبر شاشات الكمبيوتر  

 المؤشر ٣٫٤ نقاط وتداول 
١١٣٫٢ مليون سهم قيمتها 

٢٠٫٢ مليون دينار 

 ارتفاع 

 «جلوبل األردن» يعّين وائل الصناع
  مديرًا لالستثمارات المصرفية

 خالد زكريا ووائل الصناع

 أعلن بيت االستثمار العامليـ  
األردن (جلوبل األردن) عن تعيني 
وائل الصناع مبنصب مدير دائرة 
االستثمارات املصرفية، وتأتي 
هذه اخلطوة ضمن استراتيجية 
جلوبل التـــي تهدف إلى تعزيز 
وتطويـــر أعمالها في الســـوق 

األردني.
  وبهذه املناسبة قال الرئيس 
التنفيذي في جلوبل األردن خالد 
زكريا: «يسرنا أن نرحب بانضمام 
وائل الصناع لفريق عمل جلوبل 
األردن، إذ يعكس تعيني الصناع 
اهتمامنا في لعب دور بارز في 
السوق األردني واملضي قدما في 
توفير أفضل اخلدمات لعمالئنا»، 
مضيفا أن خبرة الصناع الواسعة 
في قطاع االستثمارات املصرفية 
ستساعد الشركة في لعب دور 

أكبر في السوق األردني.
  من جهته أعرب الصناع في 
تصريح صحافي عن ســـعادته 
لالنضمام إلى فريق عمل جلوبل 
األردن وعن إميانه بقدرات هذا 
الفريق علـــى تطوير اخلدمات 

املقدمة في مجال االســـتثمارات 
فـــي األردن لتحقيق  املصرفية 
األهداف املرجوة مبا يتماشـــى 

مع إستراتيجية الشركة.
   يذكـــر أن وائـــل الصنـــاع 
يتمتع بخبرة ١٤ عاما في مجال 
االستشارات املالية وحاصل على 
شهادة املاجســـتير في األوراق 

الدولية واالســـتثمارات  املالية 
املصرفية من جامعة ريدنغ في 
املتحـــدة وبكالوريوس  اململكة 
في إدارة األعمـــال من اجلامعة 
األميركيـــة فـــي بيـــروت، قبل 
انضمامه إلى جلوبل، وقد عمل 
الصناع مع عدد من الشـــركات 

املالية في األردن واخلليج.  

 «بوبيان للبتروكيماويات» تربح ١٩٫٤ مليون دينار
  

ــركة بوبيان  ــس ادارة ش ــألوراق املالية أن مجل ــت ل ــوق الكوي   ذكر س
ــركة للربع  ــات (بوبيان ب) اعتمد البيانات املالية املرحلية للش للبتروكيماوي
ــركة ارباحا ١٩٫٤ مليون  ــث املنتهي في ٣١ يناير ٢٠١١، حيث حققت الش الثال
ــا للسهم، وذلك مقارنة مع ١٦٫٣ مليون دينار مبا  دينار مبا يعادل ٤٠٫٢ فلس
ــي، وبلغ اجمالي  ــهم في ذات الفترة من العام املاض ــا للس يعادل ٣٣٫٨ فلس

حقوق املساهمني للشركة ٢٥٢٫٤ مليون دينار.

 «المزايا» تتخارج من مشروع عقاري 
  

  ذكرت شركة املزايا القابضة في بيان أنها تشترك مبلكية مشروع عقاري 
ــركة مزايا للتطوير  ــم ش ــركة تابعه باس ــفن زونز) عن طريق ش (مجمع س
ــبة ٥٠٪ من  ــبة ١٠٠٪ لها والتي متلك نس ــة بالكامل بنس ــاري واململوك العق
ــفن زونز) قد أبرمت الشركة عقدا ابتدائيا بالتخارج مع  املشروع (مجمع س

الشريك من هذا االستثمار واسترداد حصة الشركة من املشروع كاملة. 

 «األهلي المتحد» يعلن رعايته البالتينية لمؤتمر 
دور التمويل اإلسالمي للمشروعات التنموية

وسيناقش املؤمتر اهمية املعايير 
املوحــــدة لتنظيم عمل املصارف 
االســــالمية ومدى االستفادة من 
ذلك، فالنشاط االسالمي بدأ في 
اربعة عقود مضت  التنامي منذ 
واصبح اآلن مــــن القوة واملتانة 
التي يستطيع معها تنفيذ اخلطط 
التنموية بجــــدارة وكان لظهور 
املؤسسات املالية االسالمية االثر 
العاملي  االيجابي على االقتصاد 
وجعلــــه متنوعا وذلك من خالل 
استحداث طرق استثمارية جديدة 
لــــم تكن معروفة  غير تقليدية 
من قبل مثل املضاربة واملرابحة 
واملشاركة، هذه الطرق اجلديدة 
ذات املخاطــــر القليلة شــــجعت 
صغار وكبار املســــتثمرين على 
املشاركة في هذه العمليات دون 
خوف او تردد اضافة الى ان عوائد 
تلك الطرق املالية كانت مجزية 
ومربحة لهم خاصة ان التمويل 
االسالمي ال ينمي املال مقابل املال 
ولكنه يركز على تنمية السلعة 
مقابل املــــال مما يخلــــق فرصا 
استثمارية واقعية تخدم بشكل 
العاملي ويقلل  حقيقي االقتصاد 

من نسب التضخم. 

نحو الصيرفة االســــالمية بكل 
ادواتها وســــينطلق حتت شعار 
«نحو تفعيل التمويل االسالمي» 
وسيكون املؤمتر حافال باحملاور 
وورش العمل املختلفة التي تناقش 
العمليات التمويلية االســــالمية 
ودورها في بناء مسيرة الوطن 
ودعمها للمشــــروعات التنموية 
قصيرة االجــــل وطويلة االجل 
آليات  حيث ســــيناقش املؤمتر 
التمويل االسالمي للمشروعات 
التنموية واملتطلبات التشريعية 
لتعزيز دور التمويل االسالمي فيها 

 اعلن البنك االهلي املتحد عن 
رعايتــــه البالتينية ملؤمتر دور 
الذي ينطلق  التمويل االسالمي 
يوم ٢٧ ابريل املقبل وتنظمه شركة 
اليسرة لالستشارات االقتصادية 
بالتعــــاون مع مجموعــــة الراية 
وسيكون حتت رعاية سمو رئيس 
الشــــيخ ناصر  الوزراء  مجلس 
احملمد ومبشاركة ٢١ دولة مختلفة 
من جميع انحاء العالم، اضافة الى 
عد دمن قــــادة املصارف العربية 
واالجنبية املركزية ويهدف املؤمتر 
لتقدمي رؤية ملساهمة املؤسسات 
واملراكز املالية االسالمية التمويلية 
فــــي كيفية متويل املشــــروعات 
التنموية ودعم مسيرة االقتصاد 

العاملي في الوقت الراهن.
  وقال رئيــــس مجلس االدارة 
والعضو املنتدب ملجموعة الراية 
عدنان احلداد ان املؤمتر سيكون 
احلدث االبرز في الكويت في الفترة 
املقبلة حيث سيكون عدد الدول 
املشاركة فيه كبيرا فقد لعب املال 
االسالمي دورا كبيرا في تخفيف 
آثار االزمة العاملية السابقة التي 
عانى منها اجلميع لذلك اجتهت 
انظار اغلب دول العالم الى التوجه 

عن أحد والتعاقد كان مع الدولة 
ويجـــب احترامه»، مؤكدا على 
ضرورة الجلوس مع أصحاب 
الشأن لمناقشة الموضوع، لكن 
تغير الوزارات في مصر بصورة 
متكـــررة خالل الفترة األخيرة 

عطل عملية اللقاء.
الحمد عن    وعبر د.رشـــيد 
مخاوفه من أن ما تعرضت له 
الشـــركة المصرية ـ الكويتية 
للتنمية واالســـتثمار قد يؤثر 
على ثقة المســـتثمرين، مبينا 
ان «هناك شعـورا بالــقلق تجاه 
الطريقة التي تم التــعامل بها مع 
عقد الشركة وهذا قد يجعل أي 

مستثمر جديد يعيد النظر».
  واضاف ان «االســـتثمارات 
الكويتيـــة متوقفـــة في مصر 
في الوقـــت الحالي في انتظار 
عودة الهدوء واالستقرار ونتوقع 
أنه بعد االنتخابات الرئاســـية 
والبرلمانية ســـتعود األحوال 
إلى طبيعتها ويعود الشعور 

باألمان». 

لمناقشة الموضوع واالستماع 
إلى وجـهات نـظر كل الجهات.

  وأشار سفيرنا لدى القاهرة 
الـــى أن «ما حـــدث ربما كان 
بسبب ما تعرضت له الشركة 
من حمـــالت إعالمية برز فيها 
العقد حيث ان المساحة كبيرة 
وقد يكون السعر ليس كبيرا 
لكن التعاقد كان بقبول األطراف 
كلها ولم تؤخذ األرض غصبا 

 قال ســـفيرنا فـــي القاهرة 
د.رشـــيد الحمد انه يخشى أن 
تؤثر عملية فسخ عقد الشركة 
المصريـــة ـ الكويتية للتنمية 
واالســـتثمار بخصوص أرض 
العياط على مستقبل االستثمار 

الكويتي في مصر.
  وأكـــد د.الحمــد فـــي لــقاء 
خاص مع قناة «CNBC عربية» 
أنه ال صحة لمـــا يقال عن أن 
الشركة غير جادة في استثمارها 
في أرض العياط، مضيفا أنه كان 
شخصيا شــاهدا على اللقاءات 
التي تمت بين إدارة الشـــركة 
والمســـؤولين فـــي الحكومة 
المصرية وأن الشركة حاولت 
التوصل لحل  الطرق  بشـــتى 

مشكلة أرض العياط.
  واضـــاف د.الحمـــد قائال: 
اننا نحـــاول أن ندبر لـقاء مع 
المســــؤولة وقمنا  الجهـــات 
بالـفعـــل باالتصـــال بالقوات 
المســـلحة ورئاســــة الوزراء 
ووزير الــزراعة لعقد لقاء معهم 

 عدنان احلداد 

 رشيد الحمد: أخشى أن يؤثر فسخ عقد «أرض العياط»
  على مستقبل االستثمارات الكويتية في مصر

 د.رشيد احلمد

إعـــالن

لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية 
للشركة الكويتية للتمويل واالستثمار (ش.م.ك.مقفلة)
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