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علمت »الراي« من مصادر ذات 
ص��ل��ة ان ش��رك��ة دار االس��ت��ث��م��ار 
رف����ع����ت م���ي���زان���ي���ت���ه���ا ع�����ن ال���ع���ام 
امل���اض���ي ي����وم االرب����ع����اء امل��اض��ي 
املركزي محملة  الكويت  بنك  إلى 
محققة،  غير  غالبيتها  بخسائر 
لتنهي بذلك فصال من الضبابية 
حول موقفها املالي، وما رافقه من 
تكهنات في شأن عدم استعدادها 
للمرور من باب »املركزي« الجراء 
ال��ت��دق��ي��ق امل���ال���ي ع��ل��ى ب��ي��ان��ات��ه��ا. 
م���ش���ي���رة إل�����ى ان امل���ي���زان���ي���ة ال��ت��ي 
تتضمن  اخ��ي��را  الشركة  رفعتها 
مخصصات تتجاوز قيمتها املئة 

مليون دينار.
وق��ال��ت امل��ص��ادر »رب��م��ا تكون 
م����ي����زان����ي����ة »ال����������������دار« م��ت��ض��م��ن��ة 
ان  يبقى  ان��ه  اال  كبيرة،  لخسائر 
تنتج  ول��م  غير محققة،  غالبيتها 

عن خسائر استثمارات«.
كشفت  متصل،  صعيد  على 
ال����ت����ج����ارة  وزارة  ان  امل������ص������ادر 
والصناعة ردت على الشركة في 
خصوص طلبها زيادة رأس املال 
املئة وبسعر 250  بواقع مئة في 
بتأجيل  ال���واح���د  لللسهم  ف��ل��س��ا 

إلى  االج����راء  ه��ذا  على  موافقتها 
حني اعتماد بنك الكويت املركزي 
م��ي��زان��ي��ة »ال�������دار«، خ��ص��وص��ا ان 
ه���ك���ذا خ���ط���وة س��ت��وض��ح م��وق��ف 
تفصيلي  بشكل  امل��ال��ي  ال��ش��رك��ة 
وال����خ����ط����وات ت��ح��ت��اج��ه��ا »ال�������دار« 
وي����م����ك����ن م������ن خ����الل����ه����ا اط����ف����اء 

الخسائر.
م�����ن ن����اح����ي����ة اخ����������رى، اف�������ادت 
امل���ص���ادر ان ل��ج��ن��ة ال���دائ���ن���ني هى 
م���ن ط��ل��ب ع����دم اش�����راك ب��ن��ك دار 
االس���ت���ث���م���ار ف���ي ل��ج��ن��ة ال���دائ���ن���ني، 
باعتباره مملوكا للشركة، وليس 
من املنطق ان يكون طرفا في اي 
الدائنني، منوهة  لجنة تشكل من 
إل����ى ان ال��ل��ج��ن��ة ق��ب��ل��ت ب��ع��ض��وي��ة 
ال��دائ��ن��ني في  البنك  اي م��ن عمالء 

ال��ل��ج��ن��ة، ول��ي��س ف��ي ال��ب��ن��ك نفسه، 
وه����ي ال��خ��ط��وة ال���ت���ي اس��ت��ث��م��ره��ا 
ال��ب��ن��ك الب����راء ذم��ت��ه ام����ام عمالئه 
في تحديد موقفه من مديونتهم 
ع���ل���ى»ال���دار« ب��ت��وج��ي��ه دع����وة إل��ى 
ع��م��الئ��ه م���ن دائ���ن���ي ال��ش��رك��ة في 
مملكة البحرين للتشاور واختيار 
م����ن ي��م��ث��ل��ه��م ف����ي ل���ج���ن���ة دائ���ن���ي 
»م��ورغ��ان  يترأسها  التي  »ال����دار« 
س���ت���ان���ل���ي« ب��ص��ف��ت��ه م��س��ت��ش��ارًا 
بالتنسيق  البنك  ووع��د  للدائنني. 
م����ع »م�����ورغ�����ان س���ت���ان���ل���ي« ل��ع��ق��د 
باالنضمام  الراغبني  مع  اجتماع 
إلى لجنة الدائنني. وكان االجتماع 
ج�������اء ب�����اق�����ت�����راح م�����ن »م�����ورغ�����ان 
س��ت��ان��ل��ي« وب��ع��ض ع��م��الء البنك 

»دار االستثمار«.  الدائنني ل�

»التجارة« تربط موافقتها على زيادة رأس املال باعتمادها

»الدار« تسلم »املركزي« ميزانيتها األربعاء
بمخصصات تتجاوز 100 مليون دينار

•  عدم إشراك »بنك دار االستثمار« 
في لجنة الدائنني جاء بطلب اللجنة   
مع القبول بعضوية أي من العمالء  

أك������دت ش���رك���ة ب���ي���ت االس��ت��ث��م��ار 
ال���ع���امل���ي )ج���ل���وب���ل( ع����دم وج�����ود اي 
الوقت  في  للشركة  قائمة  مرابحات 
ال��راه��ن م��ع اي م��ن ال��ص��ن��ادي��ق التي 
تديرها، باستثناء مرابحة مع »مينا 
التفاوض  يتم  أسيتس«  فايننشال 
نشرته  م��ا  على  ردا  وذل��ك  بشأنها، 
امس  ت��اي��م��ز«  »فايننشال  صحيفة 
ع���ن ان ال��ب��ن��ك امل����رك����زي ال��ب��ح��ري��ن��ي 
الشركة  اقامتها  مرابحة  في  يحقق 
مع احد الصناديق التي تديرها في 

البحرين.
وقالت »جلوبل« في بيان أن »ما 
ق����ام ب���ه ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن امل����رك����زي ال 
بعض  عن  استفسارا  كونه  يتعدى 
امل���ع���ل���وم���ات وال����ت����ي ت����ن����درج ض��م��ن 
األع��م��ال االع��ت��ي��ادي��ة ال��ت��ي ت��ق��وم بها 

الجهات الرقابية«.
 واكد البيان ان »جميع تعامالت 
ج���ل���وب���ل، وخ����اص����ة ف����ي م����ا ي��ت��ع��ل��ق 
التي  البنود  مع  تتوافق  باملرابحات، 
تتضمنها نشرات االكتتاب الخاصة 
ب��ك��ل ص��ن��دوق وال��ت��ي ت��م��ت امل��واف��ق��ة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل ال��ج��ه��ات ال��رق��اب��ي��ة 
واملستثمرين، حيث ان بنود نشرات 
االك����ت����ت����اب ال���خ���اص���ة ب��ال��ص��ن��ادي��ق 
تجيز  البحرين  مملكة  في  املسجلة 
ال��ت��ع��ام��ل ف��ي امل��ع��ام��الت اإلس��الم��ي��ة 

واملرابحات وأدوات الدين األخرى«.
»ت���ع���ام���ل  أن  ال����ب����ي����ان  وأض����������اف 
في  جلوبل  تديرها  التي  الصناديق 
امل��راب��ح��ات، س��واء م��راب��ح��ات جلوبل 

أو غيرها من الشركات في املنطقة، 
ي��أت��ي م��ن ح���رص م��دي��ر االستثمار 
ع���ل���ى ت��ح��ق��ي��ق ع����وائ����د ع���ل���ى ال��ن��ق��د 
امل��ت��واف��ر تفوق ال��ع��وائ��د على ال��ودائ��ع 

البنكية«.
كما أك��د ال��ب��ي��ان »ع���دم وج���ود أي 
الوقت  في  للشركة  قائمة  مرابحات 
ال��راه��ن م��ع أي م��ن ال��ص��ن��ادي��ق التي 
مع  واح��دة  باستثناء عملية  تديرها 
ش���رك���ة م��ي��ن��ا ف��اي��ن��ن��ش��ال أس��ي��ت��س. 
وجار التفاوض بشأن هذه املرابحة 
م��ع لجنة م��ن أع��ض��اء مستقلني في 
مجلس اإلدارة منذ بداية العام وهي 

في مراحلها النهائية«. 
العمالء  ان مصلحة  البيان  وق��ال 
هي من أولويات جميع العاملني في 
الشركة مؤكدًا حرص إدارة الشركة 
ع���ل���ى االل�����ت�����زام ب��ج��م��ي��ع ال��ت��ع��ل��ي��م��ات 

الصادرة عن الجهات الرقابية.
قد  البريطانية  الصحيفة  وكانت 
اشارت الى ان عدة صناديق تحوط 

م��ن مجموعة »ج��ل��وب��ل« دخ��ل��ت في 
م��ل��ي��ون   25.75 ق��ي��م��ت��ه��ا  م���راب���ح���ات 
ن��ه��اي��ة  ف���ي  االم  ال��ش��رك��ة  م���ع  دوالر 
العام املاضي. واحدى هذه املرابحات 
ك��ان��ت بني  م��الي��ني دوالر  ب��ق��ي��م��ة 9 
»جلوبل - البحرين« اململوكة بالكامل 
ل� »جلوبل« االم وبني صندوق اسيا 
ال��ت��اب��ع اي��ض��ا ل��ل��ش��رك��ة االم وم��ق��ره 

اليابان.
ون��ق��ل��ت ال��ص��ح��ي��ف��ة ع���ن م��س��ؤول 
في البنك املركزي البحريني قوله ان 
»البنك يأخذ مسؤولياته في حماية 
امل��س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى م��ح��م��ل ال��ج��دي��ة 
ال���ق���ص���وى وان������ه ع���ل���ى ع���ل���م ب��وض��ع 
صناديق معينة انشئت في البحرين 

من جانب جلوبل الكويتية«.
واوضح املسؤول نفسه ان »البنك 
امل���رك���زي ال��ب��ح��ري��ن��ي ي��ق��وم بفحص 
ال��ص��ن��ادي��ق ول���ن يكون  ل��ه��ذه  معمق 
اض��اف��ي  بتعليق  االدالء  امل��الئ��م  م��ن 

حول تحقيق جار«.

ردا على ما نشرته »فايننشال تايمز« عن تحقيق »املركزي« البحريني معها

»جلوبل«: ال مرابحات قائمة 
مع صناديق نديرها في البحرين

•  ما قام به »املركزي« البحريني 
مجرد استفسار عن بعض املعلومات   

التي تطلبها الجهات الرقابية  

دخول ساير الساير وعبدالله املال للقائمة استعدادًا النتخابات أبريل املقبل

»األسرة االقتصادية« تلّم شملها مبكرًا في »الغرفة«
والقائمة املقبلة لالنتخابات ستضم وفاء القطامي
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ان اجتماعا تنسيقيا  »ال���راي«  ل�  اف��ادت مصادر مطلعة 
الصقر، برئاسة  املاضي في ديوانية  عقد نهاية االسبوع 
النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
الكويت خالد عبدالله الصقر للتوافق على اختيار أعضاء 
ق��ائ��م��ة االس����رة االق��ت��ص��ادي��ة امل��ق��رر ان ت��خ��وض انتخابات 
»ال��غ��رف��ة« ال��ن��ص��ف ت��ج��دي��دي��ة امل���ق���ررة اج���راؤه���ا ف��ي أب��ري��ل 

2010، ل� 12 عضوًا من أصل األعضاء ال� 24.
وك��ش��ف��ت امل���ص���ادر أن���ه ت��م ال��ت��واف��ق ع��ل��ى تشكيل قائمة 
املقبلة تضم  لالنتخابات  االقتصادية«  »األس��رة  مرشحي 
كال من خالد الصقر، وأنس الصالح، وضرار الغانم، وساير 
ال��س��اي��ر، وح��س��ن ال��خ��راف��ي (دخ����ل ال��ق��ائ��م��ة ب��ع��د استقالة 
ال��وزان،  الوهاب  الغرفة)، وعبد  املطير من عضوية  ناصر 
الخالد،  مشاري  وخالد  الجوعان،  وفهد  ال��دب��وس،  ووليد 
وخ��ال��د امل��ض��اح��ك��ة، إل���ى ج��ان��ب ع��ض��وي��ن ج��دي��دي��ن سيتم 
الله  وعبد  القطامي  وف��اء  هما  القائمة  إل��ى  استقطابهما 

املال، لتكون القطامي، في حال نجاحها، أول سيدة تدخل 
مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت.

ومن الواضح حسب الترشيحات التي تم االتفاق عليها، 
خلو قائمة »األسرة االقتصادية« للتجديد النصفي املقبل 
من عضو مجلس إدارة الغرفة الحالي العم ناصر الساير، 
اعتذر عن عدم االستمرار،  الساير  ان  املصادر  تفيد  حيث 
ف��ت��م االت���ف���اق ع��ل��ى ت��رش��ي��ح س��اي��ر ال��س��اي��ر ل��الن��ض��م��ام إل��ى 
القائمة في ضوء ماتمثله عائلة الساير من ثقل اقتصادي 
وسمعة طيبة في األوساط التجارية واالقتصادية، كما أن 
مجلس  لرئيس  األول  النائب  م��ن  ستخلو  املقبلة  القائمة 
ح 

ّ
اإلدارة هالل املطيري الذي اعتذر هو اآلخر عن عدم الترش
بهدف إتاحة الفرصة لدخول طاقات جديدة إلى الغرفة.

إدارة  الثاني لرئيس مجلس  النائب  ان  وقالت املصادر 
غرفة التجارة والصناعة خالد الصقر رحب في االجتماع 
القائمة، وفي  »التنسيقي« بجميع أعضاء  ب�  ال��ذي وصفه 
مقدمهم املرشحون الجدد، ولفت بالقول إلى ان االجتماع 
قد يكون مبكرًا بعض الشيء، اال أنه يتعّن ترتيب األوراق 

ق��ب��ل االن���ت���خ���اب���ات ب��ف��ت��رة ك���اف���ي���ة، خ��ص��وص��ًا أن »االس�����رة 
االقتصادية« تعمل كنسيج واحد، وتسعى منذ تأسيسها 

إلى العمل على مصلحة جميع منتسبي »الغرفة«.
»الغرفة«  إل��ى عضوية  االن��ض��م��ام  ان  الصقر على  واك��د 
ل��ي��س »ك��ش��خ��ة« يسعى إل��ي��ه��ا امل���رش���ح، ب��ل ه��و ع��م��ل ش��اق 
ت��س��ع��ى ال��ي��ه »االس�����رة االق��ت��ص��ادي��ة« دائ���م���ًا ل��خ��دم��ة ق��ط��اع 
الجهود  إل��ى ض��رورة تنسيق  والصناعة، مشيرا  التجارة 

فيما بن املرشحن االثني عشر.
تجدر االشارة إلى أن عدد البطاقات التي سجلت خالل 
االنتخابات النصفية املاضية بلغت 23 الفا، منها 16.5 الف 
ال��ف، وتشير مصادر  تم سحبها، فيما ص��وت منها 11.5 
في هذا الخصوص إلى أن عدد البطاقات الجديدة التي تم 
تسجيلها بعد االنتخابات النصفية املاضية وحتى نهاية 

مارس تقارب 3700 عضوية جديدة.
ي��ش��ار إل��ى ان ع��دد األع��ض��اء ال��ج��دد املسجلن ف��ي غرفة 
التجارة والصناعة والتي لم تدفع اشتراكها تتراوح بن 

32 إلى 36 ألفا.

األسواق الغربية قد تنال حصة بسبب ضيق مساحة االستثمار في آسيا

الصناديق السيادية تستعيد شهيتها على املخاطرة
ولكنها تركز على مصادر الطاقة وأمكنة قريبا من أوطانها 
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الصناديق السيادية تتحرك مجددا. وبعد فترة سكون 
اعقبت انهيار االسواق العاملية وتكبدها خسائر من بعض 
هذه  ف��ان  االميركية،  الشركات  في  الكبرى  االستثمارات 

االوعية الضخمة لالموال بدأت من جديد تعقد صفقات.
وت��خ��ط��ط م��ؤس��س��ة االس��ت��ث��م��ار ال��ص��ي��ن��ي��ة الس��ت��ث��م��ار 
للتحوط،  500 مليون دوالر في صناديق »بالكستون« 
ل��دى »م��ورغ��ان ستانلي«  انها ش��ارك��ت ف��ي اكتتاب  كما 
القطرية  االستثمار  وت���درس هيئة  االخ��ي��رة.  ال��ف��ت��رة  ف��ي 

استثمارا في »بورشه«. 
ومع عودة اسعار النفط الى االرتفاع لتزيد على 70 دوالرا 

للبرميل، عادت التدفقات النقدية الى الصناديق السيادية.
وت��أت��ي ه��ذه ال��ت��ح��رك��ات ف��ي وق��ت تعتبر االس��ت��ث��م��ارات 
ال���ج���دي���دة ل��ل��ص��ن��ادي��ق ال���س���ي���ادي���ة ال���ت���ي ت��م��ل��ك ب���ني 2 و3 
ارق��ام  وبحسب  ضعيفة.  االرض  على  دوالر  تريليونات 
ل� »ديلوجيك« فان قيمة االستثمارات العابرة للحدود في 
منذ  بلغت  الصناديق  ه��ذه  ج��ان��ب  م��ن  الخاصة  امللكيات 
بداية العام الحالي 21.1 مليار دوالر. ويشمل الرقم تحويل 
في  التفضيلية  االسهم  من  دوالر  مليار   12.5 قيمته  ما 
العامة لالستثمار وهيئة  الهيئة  تملكها  »سيتي ج��روب« 

استثمار سنغافورة الى اسهم عادية.
ال��ص��ن��ادي��ق  اس���ت���ث���م���ارات  ب��ل��غ��ت  ال����ع����ام 2008،  وف�����ي 
 55 بلغت   2007 العام  وف��ي  دوالر  مليار   46.9 السيادية 

مليار دوالر.

لكن مع استعادة الصناديق السيادية شهيتها للمخاطر، 
والتي تدعمها بال الشك الصفقات الناجحة، مثل االرباح 
للبترول  العاملية  ظبي  اب��و  مؤسسة  اخ��ي��را  حققتها  التي 
من خالل بيع معظم حصتها البالغة 5.6 مليار دوالر في 
بنك »باركليز« البريطاني، فانها يمكن ان تكون مستثمرا 
مختلفا. اذ ان بعض هذه الصناديق تواجه انتقادات في 
في  بها خصوصا  منيت  ال��ت��ي  الخسائر  بسبب  ب��الده��ا 
املؤسسات املالية الغربية خالل فترة االنهيار املالي. ففي 
ال��ص��ني م��ث��ال ي��ت��س��اءل ك��ث��ي��رون مل���اذا ل��م ينفق ال��ص��ن��دوق 

السيادي للبالد في دعم الشركات الصينية.
ويقول الذين كانت لهم تعامالت مع الصندوق الصيني 
االستثمار في  االرج��ح على  الصندوق سيركز على  ان 
البديلة.  ال��ط��اق��ة  وش��رك��ات  الطبيعية  امل��ص��ادر  ق��ط��اع��ات 
تخارجت  ال��ت��ي  للبترول  العاملية  ظبي  اب��و  مؤسسة  ام��ا 

م��ن حصتها ف��ي ب��ارك��ل��ي��ز، فهي ت��ق��ول ان��ه��ا تبحث عن 
صندوق  ان  كما  بالهيدروكاربونات.  عالقة  ذات  ف��رص 
محفظته  توجيه  بالفعل  اعاد  السنغافوري  »تيماسيك« 
ف��ي آس��ي��ا وسنغافورة  اك��ب��ر نحو االس��ت��ث��م��ارات  بشكل 

نفسها.
ويبدو على االغلب ان الصناديق ستحاول االستثمار 
اهداف  اكثر تالؤما مع  قريبا من بالدها وفي صناعات 
سياسات بالدها. وعندما تغامر هذه الصناديق بالذهاب 
الى ما وراء البحار فان من املرجح ان تكون قد تعلمت من 

اخطائها واصبحت اكثر ذكاء في تركيب صفقاتها.
االستثمارات  ف��ان  السيادية،  الصناديق  ثقة  ازي��اد  مع 
ال��خ��ارج��ي��ة س��ت��ب��ق��ى ح��ي��وي��ة ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ه��ا. ف��ال��ش��رك��ات 
ال��غ��رب��ي��ة ال���ت���ي ت��ع��ان��ي ن��ق��ص��ا ف���ي ال��س��ي��ول��ة ت��ح��ت��اج ال��ى 
امل��ع��ارض��ة  ف���ان  وذل���ك  عميقة،  ج��ي��وب  ذوي  مستثمرين 
في  ظهرت  والتي  السيادية  الصناديق  لصفقات  الغربية 
ال��ف��ت��رات ستصمت. وس��ي��ك��ون ذل���ك صحيحا  ف��ت��رة م��ن 
خصوصا اذا كانت الصناديق السيادية اذكى في تقديم 
استثماراتها كشراكات استراتيجية. باالضافة الى ذلك، 
تريد  السيادية  الصناديق  ان  على  االحتجاجات  ورغ��م 
قريبة  استثمارات  على  او  آسيوية،  ف��رص  على  التركيز 
من بالدها، اال انه ال توجد فرص كافية في هذه املناطق 
الستيعاب كل هذه االموال. وبالتالي فان االسواق الغربية 

ستستعيد على االرجح جاذبيتها.

) عن »وول ستريت جورنال«(

•  الصناديق تعلمت من أخطائها 
وأصبحت أكثر ذكاء 

في تركيب الصفقات  

»رويال أرابني« يبدأ تنفيذه خالل أسابيع

»بيتك«: مشروع بمليار دوالر في البحرين

القنصل نمير القريني: 
الجانبان في مرحلة مراجعة األماكن املرشحة
 موقع املصفاة الكويتية - الصينية 

سيقر هذا العام
بكن - كونا - اكد القنصل العام في مدينة غوانغتشو، عاصمة 
مرحلة  في  والصن  الكويت  ان  القريني  نمير  غوانغدونغ،  اقليم 
م��راج��ع��ة امل���واق���ع امل��رش��ح��ة ل��ت��ش��ي��ي��د م��ص��ف��اة ال��ن��ف��ط ال��ص��ي��ن��ي��ة - 
الكويتية العمالقة ومصنع للمنتجات البتروكيميائية في اقليم 
العام  اق���راره خ��الل  غوانغدونغ جنوب الصن وال���ذي س��وف يتم 

الحالي 2009. 
وق����ال ال��ق��ري��ن��ي ل��وك��ال��ة »ك���ون���ا« ان »امل�����دن ال��واق��ع��ة ف���ي ال��ج��زء 
ال��ج��ن��وب��ي ال��ش��رق��ي م��ن االق��ل��ي��م ه��ي ض��م��ن ق��ائ��م��ة امل���دن املرشحة 
بلدية  ف��ي  وتيشان  ومومينغ  زانجيانغ  وه��ي  امل��ش��روع  لتشييد 

جيانغمن، اضافة الى ميناء دايا في مدينة هويزو«. 
وت����ق����ع امل��������دن امل����رش����ح����ة ف�����ي ال�����ح�����زام االق���ل���ي���م���ي ل��ل��ص��ن��اع��ات 
»شل  مثل  رئيسة  مشتركة  مشاريع  وال��ذي ضم  البتروكيميائية 

- سي ان او او سي« و»فنزويال -بيتروتشاينا«. 
وأكد القريني ان »شركة بترول الكويت العاملية« تعتزم ابتعاث 
ال��ى ارب��ع م��دن ف��ي االقليم الصيني املذكور  وف��د خ��ب��راء وتقنين 

الجراء بحث ميداني خالل األسبوع املقبل.
 وك���ان م��ن امل��ق��رر ب��ن��اء امل���ش���روع ف��ي منطقة ن��ان��ش��ا ف��ي مدينة 
غوانغتشو ولكن القلق املتزايد ازاء آثار املشروع السلبية في بيئة 
اقترحت حكومة  فيما  ذل��ك،  دون  ح��ال  بالسكان  املأهولة  املنطقة 

اقليم غوانغدونغ اقامة املشروع في مدينة زانجيانغ. 
كويتيا  نفطا  تكرر  التي  املصفاة  تشغيل  يبدأ  ان  امل��ق��رر  وم��ن 
ان تبلغ سعتها  ع��ل��ى  ال��ع��ام 2013  ب��ح��ل��ول  امل��ئ��ة  ف��ي  م��ئ��ة  بنسبة 
االن��ت��اج��ي��ة م��ن ال��ن��ف��ط 300 أل���ف ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��ا اض��اف��ة ال���ى ان��ت��اج 
مليون طن ايثيلن من وح��دة تكسير االيثيلن، على ان يتم رفع 

سقف انتاجها خالل العام 2015 الى 500 ألف برميل يوميا. 
العاملية«  الكويت  وتشترك شركة »سينوبيك« و»شركة بترول 
في املشروع مناصفة بنسبة 50 في املئة وتخطط الشركة الكويتية 
لتخصيص نسبة 20 في املئة من حصتها الى شركة »رويال دتش 
املساهمة  ال��ش��رك��ات  ت��ق��دم  ان  على  كيميكال«  »داو  وش��رك��ة  ش��ل) 

التمويل الالزم وفق نسب استثماراتها. 

| كتب رضا السناري |

البحريني  ال��ت��م��وي��ل  ب��ي��ت  ان  مطلعة  م��ص��ادر  كشفت 
من  النهائية  امل��واف��ق��ات  على  ال��ب��ح��ري��ن« حصل   - »بيتك 
مملكة البحرين لتطوير مشروع روي��ال اراب��ن العقاري، 
البنك  ان  إل��ى  منوهة  دوالر،  مليار  ت��ق��ارب  أول��ي��ة  بقيمة 
يستعد من خالل احدى شركاته التابعة في اململكة لبدء 

الخطوات التنفيذية الطالق اشارة البدء.
العمالق، الفتة  بالعقاري  امل��ش��روع  امل��ص��ادر  ووصفت 
ان طوله يقارب 4 كيلومترات وان ج��زءًا منه سيتم  إل��ى 
م��م��ي��زة، واخ����رى ع��ادي��ة، فيما سيتضمن  ت��ط��وي��ره كفلل 
امل�����ش�����روع اي����ض����ا م����راك����ز ت����ج����اري����ة، وم����ض����م����ارا ل��ل��خ��ي��ل. 
وس��ت��ص��م��م ش����وارع امل���ش���روع ع��ل��ى اس���س تسمح ب��م��رور 
التنزه  بهدف  والخيل،  الهوائية،  وال��دراج��ات  ال��س��ي��ارات 

ان يتضمنها  امل��رت��ق��ب  م��ن  ال��ت��ي  البحيرات  وامل����رور على 
املشروع في تصميمه.

وفي الوقت الذي لم تحدد فيه املصادر العائد املتوقع 
ت��ح��ق��ي��ق��ه م���ن ت��ط��وي��ر م���ش���روع »روي�������ال اراب�������ن«، اف����ادت 
ان��ه سيكون مجزيًا م��ن دون ان ت��ح��دد م��ع��دالت ف��ي هذا 
ان  املرتقب  املشروع ضخم وم��ن  ان  الخصوص، مضيفة 

يبدأ تنفيذه خالل االسابيع القليلة املقبلة. 


