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استعرض مقومات وفرص االستثمار في محافظة أسيوط في »الغرفة«

العزبي: من حوافزنا منح األراضي مجانًا وتوفير العمالة واإلعفاء الضريبي
كتبت فريال العطار

استعرض محافظ اسيوط في جمهورية مصر العربية 
ال��ل��واء نبيل ال��ع��زب��ي اه��م م��ق��وم��ات االس��ت��ث��م��ار وال��ف��رص 
االس��ت��ث��م��اري��ة ال���واع���دة ف���ي م��ح��اف��ظ��ة اس���ي���وط »ع��اص��م��ة 
ال��ص��ع��ي��د امل���ص���ري« وذل����ك ف���ي ال��ل��ق��اء ال����ذي ج��م��ع��ه ظهر 
امس والوفد التجاري املرافق يترأسه مع نائبي رئيس 
غرفة تجارة وصناعة الكويت ه��ال املطيري ومديرها 
ال��ع��ام أح��م��د ال���ه���ارون وب��ع��ض اع��ض��اء م��ج��ل��س ادارت��ه��ا 
وب��ع��ض املستثمرين ورج���ال االع��م��ال املهمني للتباحث 
في آلية وكيفية تفعيل العاقات التجارية واالقتصادية 
امل���ش���ت���رك���ة ب����ني ال���ك���وي���ت وم���ص���ر ل���ت���رق���ى ال�����ى م��س��ت��وى 
العاقات السياسية واالخوية املتميزة بني البلدين على 

حد تعبيره.

واقع جاذب

وع��ل��ي��ه اض�����اء ال����ل����واء ال���ع���زب���ي ب��اخ��ت��ص��ار ع��ل��ى ال���واق���ع 
االستثماري في اسيوط الذي قال انه واقع جاذب ومتميز 
ب��ش��ه��ادة البنك ال��دول��ي، حيث تفخر اس��ي��وط ب��وج��ود 6 
مناطق صناعية فيها بلغ عدد املشروعات االستثمارية 
ت��ب��ل��غ كلفتها االس��ت��ث��م��اري��ة 1.200  ف��ي��ه��ا 712 م��ش��روع��ا 
بليون جنيه استرليني، مشيرا الى ان عدد املشاريع التي 
بدأت في العملية االنتاجية الفعلية 590 مشروعًا، الفتا 
في الوقت ذاته الى انه قد تم وخال عام واحد فقط انشاء 
90 مشروعًا جديدًا في املناطق الصناعية في صناعات 
غذائية وخشبية وهندسية ومواد بناء.. وبلغت كلفتها 

االستثمارية 500 مليون جنيه مصري.

 الشباك الواحد 

وع���دد ال��ل��واء ال��ع��زب��ي بعض اه��م امل��ق��وم��ات االقتصادية 
ال��ت��ي ت��زخ��ر بها محافظة اس��ي��وط وم��ن ذل��ك وج���ود اول 
ال��خ��دم��ات يتيح للمستثمر  مجمع اس��ت��ث��م��اري متكامل 
ف��رص الحصول على جميع الخدمات والتسهيات من 
خال نظام الشباك الواحد الذي بامكانه ان ينجز جميع 
م��ع��ام��ات امل��س��ت��ث��م��ري��ن م��ن اص����دار ال��ت��راخ��ي��ص ال��ازم��ة 
ومتابعة بقية االج���راءات من مكان واح��د وتحت سقف 
واحد يمكنه من الحصول على الترخيص املطلوب خال 

24 ساعة فقط ال غير.. ووصف هذه التسهيات بالعامل 
االستثماري املهم الذي يوفر على املستثمرين الكثير من 
املال والجهد والوقت ناهيك عن املعطيات االخرى التي 
تجعل م��ن اس��ي��وط واح����دة م��ن امل��ح��اف��ظ��ات ال���واع���دة في 

املشروعات االستثمارية بكل انواعها.

أراض مجانية

امل��ق��وم��ات االقتصادية  ال��ى بعض  ال��ل��واء العزبي  وأش���ار 
الجاذبة االخ��رى التي تتوافر ملحافظة أسيوط من بنية 
أس��اس��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة م���ن ك��ه��رب��اء وم�����اء ل��ل��ش��رب وص���رف 
ص��ح��ي وط����رق م��ع��ب��دة وم��رص��وف��ة وم��ه��ي��أة لاستثمار 
ولكل الزيارات السياحية بما في ذلك توفر الطاقة والغاز 
ان��ه سيصل للمحافظة مطلع العام  ق��ال  ال��ذي  الطبيعي 
املقبل ليشكل دعامة جديدة من دعائم الصناعة في تلك 
امل��ن��ط��ق��ة، الف��ت��ا ال���ى م��ي��زة اس��ت��ث��م��اري��ة أخ���رى تتمثل في 
منح األراض��ي للمستثمرين مجانا بالكامل، ناهيك عن 
توافر الكوادر البشرية عالية التأهيل والكفاءة والعمالة 
املدربة والخبرات االستشارية بما في ذلك وجود العديد 
من البنوك العاملة في أسيوط التي بات عددها يزيد عن 
20 بنكًا، ناهيك عن منح الحوافز الحكومية التي تتمثل 
في االعفاءات الضريبية املختلفة، وأخيرا وليس بآخر 
ان جميع املناطق الصناعية في أسيوط تقع على محاور 
وطرق رئيسة تربطها بكل محافظات الجمهورية، مؤكدا 
ان ه����ذه ال���ع���وام���ل وغ��ي��ره��ا ال��ك��ث��ي��ر ت��ش��ك��ل ف���ي مجملها 

مقومات داعمة لاستثمار في هذه املحافظة.

عاقات تجارية

وكان اللقاء قد استهل بكلمة لنائب رئيس غرفة التجارة 
وال���ص���ن���اع���ة ه�����ال امل���ط���ي���ري أك�����د ف���ي���ه م���ت���ان���ة ال���ع���اق���ات 
األخ����وي����ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن، م��ش��ي��را ال����ى أن���ه���ا ت���ع���ود ل��ف��ت��رة 
ال��ك��وي��ت تستعني باملدرسني  ك��ان��ت  األرب��ع��ي��ن��ي��ات  حيث 
وامل���درس���ات امل��ص��ري��ني، م��ع��رب��ا ع��ن أم��ل��ه ف��ي ت��ط��ور ه��ذه 
ال��ع��اق��ات رغ���م متانتها وق��وت��ه��ا ال���ى م��س��ت��وى أك��ث��ر من 
ذل���ك ب��ص��ورة ت��ع��ك��س خ��ص��وص��ي��ة ال��ع��اق��ة ب��ني البلدين 
ال��زي��ارات  والشعبني الصديقني، م��ؤك��دا ض���رورة تفعيل 
وت���ب���ادل ال���وف���ود مستقبا ب��م��ا ي��ص��ب ف��ي ه���ذا االت��ج��اه 

ويحقق الهدف.

{

املطيري واملرزوق ضمن الجانب الكويتي

{

محافظ اسيوط والسفير املصري في لقاء الغرفة )تصوير هشام اليوسف(

استعرضا »بالغرفة« عوائق التجارة بني املكسيك والكويت

 النصف: البعد الجغرافي واللغة يمنعان
تدفق االستثمارات البينية

كتبت فريال العطار

ت���ج���ارة  اع���ت���ب���ر ع���ض���و م��ج��ل��س ادارة غ���رف���ة 
وصناعة الكويت اس��ام��ة النصف ان البعد 
الجغرافي م��ا ب��ني الكويت واملكسيك يشكل 
اح���د اه���م اس���ب���اب ت��دن��ي وت���واض���ع ال��ت��ج��ارة 
ت��زي��د حجمها  ال��ت��ي ال  البينية ب��ني البلدين 
ووفقًا آلخر االحصائيات التي سجلها العام 
2006 ع���ن 16000 دي���ن���ار ك��وي��ت��ي اس��ت��ي��رادًا 
ق���ال انها  و123000 دي��ن��ار ت��ص��دي��رًا وال��ت��ي 
ت���رك���ز ف����ي م��ج��م��ل��ه��ا ع���ل���ى اس���ت���ي���راد ب��ع��ض 
ال��س��ي��ارات واالج��ه��زة الكهربائية  قطع غيار 
واأللبسة وبعض امل��واد الغذائية ولكن دون 
ال��ن��ف��ط او مشتقاته  ف��ي��ه��ا أي م��ن  ي��دخ��ل  ان 

استيرادًا او تصديرًا.
وأك����د ال��ن��ص��ف ل����دى ل��ق��ائ��ه ال���وف���د ال��ت��ج��اري 
ف��ي الغرفة ص��ب��اح ام��س برئاسة  املكسيكي 
ال��س��ف��ي��ر امل��ك��س��ي��ك��ي امل���ق���ي���م ف����ي ال��س��ع��ودي��ة 
ارت�����ورو ت��ري��خ��و ض����رورة ت��ذل��ي��ل اي صعاب 
ق����د ت���ح���ول دون ت��ف��ع��ي��ل ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة 
وال���ع���اق���ات االق��ت��ص��ادي��ة ب���ني ال��ب��ل��دي��ن بما 
في ذلك اللغة، مشيرًا الى ان اللغة الرسمية 
للمكسيك هي االسبانية وتشكل ايضًا عائقًا 
من عوائق التواصل بني البلدين والشعبني 
ع���ل���ى ح����د س�������واء. وب�����������دوره.. ات���ف���ق ال��س��ف��ي��ر 

املكسيكي تريخو مع طرح النصف بضرورة 
ت��ف��ع��ي��ل وت��ن��ش��ي��ط ال���ع���اق���ات ال��ت��ج��اري��ة بني 
البلدين، الفتًا الى بعض الخطوات االجرائية 
ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا املكسيك ل��ب��ل��وغ ه���ذا ال��ه��دف 
وم����ن ذل����ك ت��ع��ي��ني وزي�����ر م���ف���وض ب��ال��س��ف��ارة 
امل��ك��س��ي��ك��ي��ة ف���ي ال���س���ع���ودي���ة ل��ي��ت��ول��ى مهمة 
توطيد العاقات التجارية واالقتصادية بني 
 البلدين وعموم دول منطقة الخليج العربي،

مؤكدًا ان من شأن هذه الخطوة احداث نقلة 
ت��دف��ق االس��ت��ث��م��ارات والتجارة  نوعية نحو 
امل��ن��ط��ق��ة  امل���ك���س���ي���ك ودول  ب����ني  وال���ب���ض���ائ���ع 
الس��ي��م��ا ف��ي ظ��ل االص���اح���ات ال��ت��ي اتخذها 

ال��ج��دي��د فيليبي ك��ال��درون  رئ��ي��س امل��ك��ي��س��ك 
منذ توليه السلطة في العام 2007 ومن ذلك 
اع����ادة هيكلة ب��ع��ض ال��ب��ن��وك ال��ت��ج��اري��ة في 
املكسيك وانشاء هيئة لاستثمار املكسيكي 

وما على شاكلتها.
ال��س��ف��ي��ر ت��ري��خ��و ت��ف��اؤل��ه بمستقبل  وأب�����دى 
ال��ع��اق��ات االق��ت��ص��ادي��ة ب��ني امل��ك��س��ي��ك ودول 
م���ن���ط���ق���ة ال�����ش�����رق االوس���������ط وت����ح����دي����دًا دول 

الخليج العربي.
وعزا اسباب ذلك الى ان االزمة املالية العاملية 
الراهنة قللت من اعتماد دول الخليج على 
ح��ل��ي��ف��ه��ا األم����ي����رك����ي وف���ت���ح���ت آف����اق����ًا اوس����ع 

ام��ام��ه��ا للتعامل م��ع دول اخ���رى كاملكسيك 
وب���ص���ورة م��ب��اش��رة اي���ض���ًا. الس��ي��م��ا ان ه��ذا 
التبادل كان يتم عبر وسيط او شريك ثالث 
وذل������ك ب�����االش�����ارة ال�����ى ام���ي���رك���ا ع���ل���ى س��ب��ي��ل 
ال��دول تستورد احتياجا  املثال وغيرها من 
ال���دول العربية ودول الخليج م��ن املكسيك   
وم�����ن ث����م ت���ص���دره���ا ل���ه���م ب����ص����ورة م��ب��اش��رة 
تؤدي لتضاؤل العاقات التجارية املباشرة 
بني املكسيك وتلك الدول وهواألمر الذي قال 
ل��ي��ك��ون لنا   

ً
سنعمل ع��ل��ى ت��اف��ي��ه م��س��ت��ق��ب��ا

عاقاتنا التجارية املباشرة مع دول العالم 
با استثناء.

»الحنو« تكمل شق القنوات 
املائية لجزر النجوم

تستعد شركة الحنو القابضة لفتح القناة البحرية املتصلة 
بمشروع النجوم في الشارقة بعد االنتهاء من عمليات شق 
القنوات املائية والتي يبلغ طولها 35 كيلومترا، وبنسبة 100 

في املئة . 
ال��ح��ن��و القابضة  ق���ال رئ��ي��س مجلس إدارة  ال��ص��دد  وف���ي ه���ذا 
الشيخ عبدالله الشكرة: »تستعد الحنو للدخول في مرحلة 
جديدة من مراحل تطوير أكبر مشروع استثماري للواجهات 
البحرية في الشارقة واح��د أبرزها على صعيد املنطقة، بعد 
اك��ت��م��ال أه���م م���راح���ل ت��ط��وي��ر م��وق��ع ال���ج���زر امل��ت��م��ث��ل��ة ف���ي حفر 
القنوات وبنسبة 100 في املئة، حيث اعتمدت الحنو تقنيات 
ذات ف��اع��ل��ي��ة ك��ب��ي��رة ف��ي ح��م��اي��ة رؤوس ال��ج��زر م��ن االن��ج��راف 
بنسبة 85 في املئة من خال العمل على منع التعرية الناتجة 
عن حركة املياه، كما تم تثبيت ميول ضفاف القنوات وفرشها 
ب��رم��ل ال��ش��واط��ئ االب��ي��ض ذي امل��واص��ف��ات ال��خ��اص��ة لتحقيق 

الغرض ذاته«.
وأض��اف الشكرة: »أما رؤوس الجزر فقد تم اخذ االحتياطات 
ال��ازم��ة مل��واج��ه��ة ال��ح��االت ال��ن��ادرة ل��ان��ج��راف بتركيب طبقة 
صخرية بسمك 80 سم وحاجز من الجيوتكستايل بسمك 8 
ال��ى مياه  سم بغية منع انتقال حبيبات التربة من الضفاف 

القوات«.
أت��م عملية  ق��د  ال��ك��ادر الهندسي للحنو ك��ان  جدير بالذكر أن 
ش��ق ال��ق��ن��وات امل��ائ��ي��ة، وأن��ه��ى أع��م��ال التعديات ال��ت��ي أجريت 
على املخطط الرئيس بتكلفة 600 مليون درهم من خال وضع 
ف��ي املرحلة  ت��دوي��ر مياه ج��دي��د، بينما تسعى الحنو  أس��ل��وب 
ال��رب��ط بطريقة م��دروس��ة هيدروليكيًا  الحالية إلت��م��ام عملية 
لتافي أي ضغط مفاجئ نتيجة املياه الداخلة من البحر إلى 

القنوات املختلفة.

املال: »الجيداء« تنتهي من 70 في املئة 
من مشروع منتجعات زين في مصر

كتب باسم رشاد 

ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س إدارة م��ج��م��وع��ة  ك����ش����ف  
شركات الجيداء العاملية عبدالله نجيب املا عن أن 
»الجيداء« تقوم حاليًا بإنشاء مجموعة منتجعات 
زي���ن ال��س��ي��اح��ي��ة ف���ي م��رس��ى ع��ل��م بتكلفة إج��م��ال��ي��ة 
ت��ص��ل إل���ى 10 م��اي��ني دوالر وت���ض���م)زي���ن-1 زي���ن 2 
- زي����ن م��وت��ي��ل( ع��ل��ى م��س��اح��ة اج��م��ال��ي��ة ت��ص��ل إل��ى 
50 أل���ف م��ت��ر م��رب��ع، وت��ت��ك��ون م��ن ف��ن��دق س��ي��اح��ي 5 
ن��ج��وم ي��ط��ل ع��ل��ى ال��ب��ح��ر ب��اإلض��اف��ة ملنطقة فيات 
 )VIP( وم��ح��ال تجارية ون���وادي وم��اع��ب، وف��ي��ات
أن��ه تم إنجاز 75 في املئة  وسكن فندقي، موضحًا 
م��ن امل��ش��روع وتشمل إن��ج��از غالبية أع��م��ال الهيكل 
الخرساني ويتم حاليًا تنفيذ التشطيبات وأعمال 
األل��ك��ت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا، م��ت��وق��ع��ًا أن ي��ت��م االن���ت���ه���اء من 

املشروع خال شهر سبتمبر 2009. 
وزاد خ���ال ال���ن���دوة ال��ت��ي ع��ق��دت��ه��ا امل��ج��م��وع��ة أم��س 
ف��ي مدينة مرسى علم  األول ع��ن ف��رص االستثمار 
ب��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ح��ض��ره��ا سفير مصر 
بالكويت طاهر فرحات، واملنسق العام لاستثمار 
ب��م��ح��اف��ظ��ة ال���ب���ح���ر األح����م����ر ال�����ل�����واء ع�������ادل ح��س��ني 

حجاب.  
وأشار املا إلى أن املجموعة تقوم بدارسة عروض 
م��ق��دم��ة ع����دة م���ن ش���رك���ات ع��امل��ي��ة م��ت��خ��ص��ص��ة في 
ن��ج��وم إلدارة  ال��ف��ن��ادق واملنتجعات الخمسة  إدارة 
مجموعة منتجعات زين بمرسى علم، موضحًا أن 
الشركة ل��م تبت ف��ي أح��ده��ا حتى اآلن.الف��ت��ا ال��ى ان 
أن املجموعة تقوم بتنفيذ فكرة إقامة بوابة ملدينة 
م��رس��ى ع��ل��م ل��ت��ك��ون ع��ن��وان��ًا ل��ه��ا، وت��ت��م��ت��ع ال��ب��واب��ة 

بشكل معماري جميل، كما قدمت الجيداء بالتعاون 
م��ع امل��ج��م��وع��ة ال��ع��امل��ي��ة ال��ه��ن��دس��ي��ة ب��اك��س ب��دراس��ة 
ملشروع استكمال البنى التحتية للمدينة، كما تقوم 
ال��ج��دوى والتكلفة وال���دراس���ات البيئية  ب��دراس��ات 

الازمة للمشروع. 
وأوض������ح امل����ا ان ت���وج���ه امل��ج��م��وع��ة ل����زي����ادة حجم 
استثماراتها في مصر خصوصًا في مدينة مرسى 
علم ملا تتمتع به مصر من مناخ استثماري متميز 

وتسهيات كبيرة. 
وم����ن ج��ان��ب��ه أف�����اد ح���ج���اب أن ال��ح��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة 
ال��ت��ي تقوم  متمثلة ف��ي جميع الهيئات واإلدارات 
ع��ل��ى خ���دم���ة االس��ت��ث��م��ار ف���ي م��ص��ر ق���ام���ت ب��ات��خ��اذ 
إج�������راءات ع����دة م���ن ش��أن��ه��ا ال��ت��س��ه��ي��ل وال��ت��ش��ج��ي��ع 
ع��ل��ى زي����ادة االس��ت��ث��م��ار ف��ي منطقة ال��ب��ح��ر األح��م��ر 
خ��ص��وص��ًا م��رس��ى ع��ل��م، ب��م��ا ي��وف��ر م��ن��اخ��ًا مناسبًا 

وأمنًا للمستثمرين في مجاالت االستثمار كافة. 
وأك���د سفير م��ص��ر ل���دى ال��ك��وي��ت ط��اه��ر ف��رح��ات أن 
ال���س���ف���ارة ح��ري��ص��ة ك���ل ال���ح���رص ع��ل��ى دع����م وج���ذب 
االستثمار إلى مصر، وتفتح أبوابها لكل استثمار 
ج����اد، م��ش��ي��رًا إل���ى ح��ج��م امل��ش��اري��ع واالس��ت��ث��م��ارات 
الكويتية الناجحة في مصر وتنوعها في مجاالت 
ق��ام مدير ع��ام املجموعة عامر  عديدة. وم��ن جهته، 
عبد العزيز بعرض أه��م املميزات التي تتمتع بها 
م��ن��ط��ق��ة م���رس���ى ع��ل��م وال��ت��س��ه��ي��ات ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
ال��ح��ك��وم��ة امل��ص��ري��ة ل��اس��ت��ث��م��ار ب��ه��ا، م��وض��ح��ًا أن 
مشروعات املجموعة تمشي بخطى سريعة ويتم 
دراس��ت��ه��ا وت��ن��ف��ي��ذه��ا ع��ل��ى أي���دى خ��ب��راء ف��ي مجال 
التشييد والبناء وذلك مع التسهيات التي تعطيها 

محافظة البحر األحمر للمستثمرين. 

 الغانم: »الخليج القابضة«
تدرس اإلدراج في البورصة قريبًا

ال��خ��ل��ي��ج  ص������ّرح رئ���ي���س م��ج��ل��س ادارة م���ج���م���وع���ة 
ال��ق��اب��ض��ة ع��ب��دال��ع��زي��ز ال���غ���ان���م ب����أن األزم������ة امل��ال��ي��ة 
العاملية والتي عصفت بكثير من املؤسسات املالية 
ال��ق��وي��ة وخ��اص��ة ال��ش��رك��ات االن��ش��ائ��ي��ة ال��ت��ي تأثرت 
سلبا ب��ارت��ف��اع��ات األس��ع��ار وش���ح ال��س��ي��ول��ة امل��ف��رط 
ال����ذي واج��ه��ه��ا اال أن »ب���ي���ان« ت��م��ك��ن��ت م���ن االي��ف��اء 
ب��ك��ل وع���وده���ا ح��ي��ث اس��ت��ط��اع��ت ب��ج��ه��ود القائمني 
واص��راره��م  على النهوض لتصبح منافسًا عامليًا 
قويًا من االنتهاء في فترة قياسية من كافة املشاريع 
ال���ت���وس���ع���ي���ة ال����ج����دي����دة ال���ت���ي ت���م���ت ف����ي م��س��ت��ش��ف��ى 
الجهراء والتي كانت ج��ودة عالية في قلب القطاع 
الصحي ف��ي ال��ك��وي��ت وج���اء ه��ذا م��ن خ��ال املؤتمر 
ال��ذي عقد  على هامش تفقد مستشفى  الصحافي 

الجهراء بحضور وزير الصحة علي البراك .
وأض����اف ال��غ��ان��م  ل��ل��ص��ح��اف��ي��ني  أن وج����ود ال��ق��ط��اع 
ال��خ��اص داخ����ل ال��ه��ي��ك��ل ال��ح��ك��وم��ي ظ��اه��رة صحية 
مهمة ج��دا ألن��ه��ا تضفي ن��وع��ا م��ن ال��ت��ن��وع الفعال 
ال��ى أنها تساعد  على الخدمة والتنمية باالضافة 
ع���ل���ى ت���وس���ي���ع ق����اع����دة امل����ش����ارك����ه ف����ي امل���ش���روع���ات 
ال��ف��رص للقطاع  ات��اح��ة  ال��ى  الكبيرة للباد مشيرا 
ال���خ���اص ف���ي م��ث��ل ه����ذه امل���ج���االت ي���دع���م امل���ب���ادرات 
اث��راؤه��ا من خال  التطويرية الدائمة والتي يجب 
ال�����دراس�����ة ال���ك���ام���ل���ة ل���ل���ف���رص االس���ت���ث���م���اري���ة، س����واء 
داخليا أو خارجيا وكذلك من خال طرح املشاريع 
ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ح��ي��وي��ة ف���ي ال��ع��دي��د م���ن امل��ن��اط��ق ذات 
ال��ط��اب��ع االق���ت���ص���ادي امل��م��ي��ز ب��ال��ب��اد ال��ت��ي تتمتع 
ب��ن��م��و س��ري��ع ف���ي اق��ت��ص��اده��ا. وأوض�����ح ال��غ��ان��م أن 

»بيان« تمر حاليا بعدة مراحل ومحطات توسعية 
 تنمويًا جغرافيًا 

ً
وانتشاريةمدروسة تأخذ شكا

متنوعًا ي��ه��دف ال���ى زي����ادة وت��ن��وع م��ص��ادر ال��دخ��ل 
باالضافة الى تفادي املخاطر. فضا عن انها تدرس 

االدراج فى البورصة قريبا.
وأردف أن التنميه تحتاج الى منظور جديد مبني 

على املعرفة وليس املال.
ومن جانبه أكد العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
مل��ج��م��وع��ة ال��خ��ل��ي��ج ال��ق��اب��ض��ه م. ع��ل��ى ال��ع��ل��م��ي أن 
املشروع الذي نحن بصدد افتتاحه بلغت تكلفته 5 
مايني دينار ومساحته 11 ألف مترمربع أنجز في 
10 أشهر فقط حيث أخذ اعداد التصاميم واعتماد 
امل��ش��روع  م��ن قبل ج��ه��ات االش����راف شهرين بينما 
البدء واالنتهاء من املشروع لم يتجاوز ال� 8 أشهر 
ل��ي��خ��رج امل��ش��روع ال���ى ال��ن��ور م��ث��اال  ي��ح��ت��ذى ب��ه من 
اع��ج��اب وزارة  اللذين ح��ازا  ال��ج��وده والتميز  حيث 
ال��ص��ح��ة وم��م��ث��ل��ي م��ج��ل��س ال������وزراء ب��االض��اف��ة ال��ى 

شركة بروجاكس ومكتب نزار العنجري.
امل��ش��روع تضمن ايضا محطة  وأوض���ح العلمي أن 
ق��وى كهربائية ومبنى الع��م��ال امليكانيكة ومبنى 
للغازات الطبية ليصبح مساحة املبانى االجمالية 
11 الف متر مربع. وكشف العلمي أن بيان الوطنية  
لديها عدد من املشروعات الكبرى داخليا وخارجيا  
وت���س���ع���ى ل���ل���م���زي���د م���ع���ت���م���ده ع���ل���ى أدائ�����ه�����ا ال��ن��ش��ط 
واملميز وسمعتها الطيبه التي اكتسبتها من خال 
اح��ت��رام��ه��ا مل��واع��ي��د ع��ق��وده��ا امل��اض��ي��ة، وم���ن خ��ال 

جودتها في العمل.

{

النصف مترئسًا الجانب الكويتي )تصوير محمد أمني(

تفعيل الدبلوماسية االقتصادية

ل��ه تفعيل الدبلوماسية  ف��ي مداخله  ال��ه��ارون م��دي��ر ع��ام الغرفة  تمنى أح��م��د 
االقتصادية ب��ني البلدين باالستفادة م��ن الدبلوماسية السياسية املتميزة 
ب��ي��ن��ه��م��ا.. م��ش��ي��رًا ال���ى ن��ج��اح ه���ذا األم����ر ف���ي زي�����ادة ح��ج��م ال��ت��ع��اون وال��ت��ب��ادل 
التجاري واالقتصادي بني البلدين.. ودلل على ذلك بقوله: »ان حجم التجارة 
البينية بني األردن والكويت ارتفع من 400 مليون دوالر الى 7 بايني دوالر 
في غضون 4 سنوات فقط.. نتيجة الزيارة التي قام بها ملك األردن للكويت.. 
وتبنى بعدها وشجع مسيرة العاقات االقتصادية بني البلدين حتى وصلت 

الى ما وصلت اليه اليوم.

تآكل الفوائض املالية

ك����ان ألم����ني س���ر ال���غ���رف���ة رئ���ي���س م��ج��ل��س إدارة ش���رك���ة امل��ق��اص��ة 
الكويتية صاح املرزوق مداخلة أكد فيها على ضرورة استفادة 
الجانب املصري من الفوائض املالية والخليجية قبل ان تتآكل 
ال��ى ان��ه��ا ك��ان��ت تبلغ قبل نحو 3 شهور  أك��ث��ر م��ن ذل���ك.. مشيرًا 
قرابة 3 تريليونات دينار كويتي.. في حني انها ال تزيد اليوم عن 
ال��ى ايجاد آلية وتحرك م��دروس  تريليون دينار كويتي.. داعيًا 
لافادة من هذه الفوائض في املشروعات االستثمارية الضخمة 

في محافظة أسيوط.


