
أف����اد ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ف��ي ش��رك��ة امل��دي��ن��ة للتمويل 
داود  م��ح��م��د  واالس���ت���ث���م���ار 
بدأت  الشركة  أن  العبدالله، 
لتنفيذ  األول������ى  ال���خ���ط���وات 
عقد تسوية املديونية املبرم 

مع بنك بوبيان.
وذك������������ر ال�����ع�����ب�����دال�����ل�����ه ف���ي 
أن  ت�������ص�������ري�������ح ص�������ح�������اف�������ي 
بيع عقار  العملية تضمنت 
مملوك بالكامل للمدينة في 
دولة اإلمارات املتحدة، الفتًا 
إل���ى أن���ه ت��م ال��ت��خ��ارج منها 
ل���ص���ال���ح »ب�����وب�����ي�����ان« ال�����ذي 
تولى مديونية على االرض 
بنحو  قيمتها  ت��ق��در  ذات��ه��ا 

1.02 مليون دينار.
»امتثاال  العبدالله:  وق��ال 
ل����ب����ن����ود االت������ف������اق ال����خ����اص 
األول���ى  وامل��رح��ل��ة  بالعملية 
م�����ن ع����ق����د ال����ت����س����وي����ة ب��ن��ق��ل 
األص����������������ول ال�����ع�����ي�����ن�����ي�����ة ب���ن 
»امل��دي��ن��ة« و«ب��وب��ي��ان«، فانه 
ت������م االت�������ف�������اق ع����ل����ي ت��ح��م��ل 
املتبقية  ل��ل��م��دي��ون��ي��ة  ال��ب��ن��ك 
م���وض���ح���آ  األرض«،  ع����ل����ي 
أن ه����ذه ال���خ���ط���وة س��ت��ؤدي 
إل�����ى ت��خ��ف��ي��ض االل���ت���زام���ات 
ال����خ����اص����ة ب���ال���ش���رك���ة وف���ق���ا 

لذلك املبلغ«.
وزاد العبدالله أن »العقار 
م����م����ل����وك ل����ش����رك����ة امل����دي����ن����ة، 
ال���خ���ط���وة  ه�������ذه  أن  م���ب���ي���ن���ًا 

أخ���رى،  خ���ط���وات  سيتبعها 
املبرم  التسوية  لتنفيذ عقد 

مع بنك بوبيان«.
واش����ار ال��ع��ب��دال��ل��ه إل���ى أن 
الالزم  العقد  أبرمت  الشركة 
لتسوية دي��ون بقيمة تفوق 
ف��ي��م��ا  دي������ن������ار،  م����الي����ن   10
سيتضمن االتفاق التخارج 
من األرض، إذ تمثل إجمالي 
املديونية التي تم تسويتها 
نحو 23 في املئة من إجمالي 
خالل  من  املالية  االلتزامات 

مرحلتن.
االت�����ف�����اق  أن  إل�������ى  ون���������وه 
ي�����ت�����ض�����م�����ن ال��������ت��������ن��������ازل ع���ن 
ب����ع����ض األص����������ول ال��ع��ي��ن��ي��ة 
م���ق���اب���ل ال�����دي�����ون، الف���ت���ًا إل���ى 

اس���ت���ط���اع���ت  »امل�����دي�����ن�����ة«  أن 
املستحقة  امل��دي��ون��ي��ة  س���داد 
إجمالى  وتخفيض  للبنك، 
م����دي����ون����ي����ات����ه����ا، وال����ح����ف����اظ 
ع���ل���ى ح����ق����وق م��س��اه��م��ي��ه��ا 
ب������ال������وص������ول إل��������ى ت���س���وي���ة 

عادلة
 
ً
وب���ن أن ذل���ك ي��ع��د دل��ي��ال

على ج��ودة أص��ول الشركة، 
وج��دي��ت��ه��ا ف���ى ال���دخ���ول فى 
ما  وه��و  حقيقية،  تسويات 
س���ي���ظ���ه���ر خ������الل ال���ب���ي���ان���ات 

املالية املستقبلية.
وأكد العبدالله أن الشركة 
ال����ت����زم����ت ب����أع����ل����ى م����ع����دالت 
ال�������ت�������ح�������ّوط، ف����ي����م����ا ج���ن���ب���ت 
امل��خ��ص��ص��ات ال���الزم���ة وف��ق��ًا 
السنوية،  امل��ال��ي��ة  للبيانات 
ت���ل���ك  ت����س����ه����م  أن  م����ت����وق����ع����ًا 
اإلج���راءات في تعزيز املركز 

املالي.
وأش����ار ال��ع��ب��دال��ل��ه إل���ى أن 
»املدينة« ستشهد مزيدًا من 
التطور خالل الفترة املقبلة، 
إذ أن���ه ه��ن��اك ات��ف��اق��ي��ات يتم 
ال����ت����ن����س����ي����ق م�������ع ال�����دائ�����ن�����ن 
بشانها سيتم اإلعالن عنها 
ح�����ال ال���ت���وص���ل ال�����ى ات���ف���اق 
ن���ه���ائ���ي م���ع���ه���م، الف����ت����ًا إل���ى 
أن�����ه ه���ن���اك اس���ت���رات���ج���ي���ة ت��م 
اعتمادها دخلت فعليًا حيز 
أث��ر  ل��ه��ا  التنفيذ، وس��ي��ك��ون 

كبير على الوضع العام 

ع��ي��ن��ت م��ؤس��س��ة إن��ف��س��ت��ك��ورب 
أرب������ع������ة م�����دي�����ري�����ن اس����ت����ش����اري����ن 
ل���الس���ت���ث���م���ارات األوروب������ي������ة، ه��م 
ب��رن��ارد ه��اري��س، وج���وان جوليا 
دي������ن������اري������س، وغ����������اي ل������وم������اري، 
وفيليب وول��ت��رز، من أج��ل تقديم 
امل�������ش�������ورة ف������ي ت���ق���ي���ي���م ال����ف����رص 
االستثمارية، ودعم إدارة محافظ 

الشركات.
وق�����ال�����ت »إن����ف����س����ت����ك����ورب« ف��ي 
ب���ي���ان ل���ه���ا، إن امل���دي���ري���ن األرب���ع���ة 
ال��ج��دد ي��ش��ك��ل��ون نخبة م��ن كبار 
امل����س����ؤول����ن ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ن ال���ذي���ن 
ة،  ي��ت��م��ت��ع��ون ب��ال��خ��ب��رة وال���ك���ف���اء
م��ش��ي��رة إل���ى أن ب���رن���ارد ه��اري��س 

يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة »فروش 
إي���ه ب���ي« لتصنيع األل���ب���ان ف��ي ال��س��وق االس��ك��ن��دن��اف��ي��ة وال��ت��ي تحقق 
أن��ه استهل مسيرته  إل��ى  ف��ي مبيعاتها، والف��ت��ة  م��ع��دالت نمو كبيرة 
املهنية مديرًا لتسويق السلع االستهالكية في »يونيليفر« وتحديدًا 
في قطاع املشروبات غير الكحولية، ويتمتع بخبرة عميقة في مختلف 

أسواق أوروبا وأفريقيا والواليات املتحدة األميركية.
وأضافت أن جوان جوليا ديناريس تتمتع بخبرة طويلة على مدى 
25 عاما في اإلدارة التنفيذية العليا في مختلف القطاعات الصناعية 
لدى عدد من الشركات العاملية الرائدة، إذ كانت شريكًا مديرًا في »اس 
آند إي بارتنرز« منذ العام 2006، وتحتل منصب عضو مجلس إدارة 
في العديد من الشركات، وتشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة 

»باركير«.
وت��اب��ع��ت »إن��ف��س��ت��ك��ورب« أن غ����اي ل���وم���اري أس����س ش���رك���ة »أن��ي��م��ا 
استوسييتس« في طوكيو، وشغل قبل ذلك منصب الرئيس التنفيذي 
ل��ك��ل م��ن »دي ب��ي��رز داي��ام��ون��د ج���ول���ررز« و»ك��ارت��ي��ه ان��ت��رن��اش��ي��ون��ال«، 

ويشغل منصب عضو مجلس إدارة في شركة »جورج جينسن«.
وأفادت أن فيليب وولترز يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة 
التعليمية  النشر  دار  وي��رأس شركة  اديوكيشن«،  إل  »ج��ي  مجموعة 
امل��س��ت��ق��ل��ة »راي���زي���ن���غ س���ت���ار«، وي��ح��ت��ل م��ن��ص��ب امل���دي���ر غ��ي��ر التنفيذي 
مل��وس��وع��ة »ب��ري��ت��ان��ي��ك��ا« )ل��ن��دن( ف��ي »ن��ي��ل��س��ون ك����روم«، و»سكوتيش 
 إل���ى منظمة »ك���اب���ي« ال��دول��ي��ة غ��ي��ر الربحية 

ً
ب���وك س�����ورس«، إض���اف���ة

التي تهدف إل��ى رف��ع مستوى معيشة األف��راد من خ��الل توفير حلول 
في  للمؤسسة  التنفيذي  املدير  وأوض��ح  والبيئية.  الزراعية  املشاكل 
لتبرهن  تأتي  الجديدة  التعيينات  أن هذه  اليوسف،  الكويت يوسف 
ع��ن ق���درة »إن��ف��س��ت��ك��ورب« وإدارت��ه��ا االس��ت��ش��اري��ة ف��ي ج��ذب نخبة من 
أصحاب الخبرة العميقة. وأكد أن املؤسسة تتطلع إلى االستفادة من 
وضمانة  ملحفظتها،  واإلداري���ة  االستثمارية  الجدد  املديرين  خبرات 

استمراريتها في تحقيق النجاحات على أعلى املستويات.
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استكملت مليوني ساعة عمل خالل 6 أشهر 

 الهاجري: إنشاء محطة »الزور« 
عد 

مُ
خّطط ال يسير وفق المُ

أص������درت ش���رك���ة ش���م���ال ال����زور 
األول��ى تقريرها األول عن عملية 
الشمالية«  »ال���زور  إن��ش��اء محطة 
الواقعة في جنوب الكويت، وذلك 
م��رور ستة أشهر على  بمناسبة 
عملية إنشائها لتكون بذلك أول 
الكهرباء  لتوليد  خ��اص��ة  محطة 
وت��ح��ل��ي��ة امل����ي����اه، وال���ت���ي س��ت��ول��د 
ال���ك���ه���رب���اء  م����ن  م����ي����غ����اواط   1500
 
ً
وتعمل بالدورة املدمجة معتمدة

على الغاز.
وس�����ت�����ك�����ون م����ح����ط����ة »ال�����������زور 
الشمالية« محطة صديقة للبيئة 
الطاقة  لتوليد   

ً
فعالية وأك��ث��ره��ا 

الكهربائية في الكويت، وسيكون 
لها دور محوري في دعم مشاريع 
التنمية في الدولة، باإلضافة الى 
ت��ول��ي��د ال���ط���اق���ة، س��ت��ق��وم محطة 
»ال�����زور ال��ش��م��ال��ي��ة« ب��إن��ت��اج 107 
م��الي��ن غ��ال��ون م��ن امل���اء الصالح 
ل���ل���ش���رب ي���وم���ي���ًا، وت���ب���ل���غ ت��ك��ل��ف��ة 

إنشاء املحطة 1.4 مليار دوالر. 
وت���م���ل���ك ال���ح���ك���وم���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ح���ص���ة 10 ف����ي امل����ئ����ة م����ن ش��رك��ة 
ش���م���ال ال�������زور األول��������ى، ف����ي ح��ن 
ي��م��ت��ل��ك ال���ج���ه���از ال���ف���ن���ي ل���دراس���ة 
واملبادرات  التنموية  املشروعات 
الكويت  نيابة عن مواطني دول��ة 
ف��ي سجالت  أس��م��اؤه��م  املسجلة 
الهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ب��ت��اري��خ االك��ت��ت��اب ح��ص��ة 50 في 

امل���ئ���ة س��ي��ت��م ط���رح���ه���ا ل��الك��ت��ت��اب 
الكويتين.  املواطنن  على  العام 
وتمتلك الحصة املتبقية والبالغة 
40 ف���ي امل��ئ��ة م���ن ال��ش��رك��ة ك���ل من 
س����وي����ز«  إف  دي  »ج�������ي  ش�����رك�����ة 
امل����ئ����ة، وش���رك���ة  ف����ي  ب����واق����ع 17.5 
»س����وم����ي����ت����وم����و ك����ورب����وري����ش����ن« 

ال��ي��اب��ان��ي��ة ب��واق��ع 17.5 ف��ي امل��ئ��ة، 
وش���رك���ة »ع��ب��دال��ل��ه ح��م��د ال��ص��ق��ر 

وإخوانه« بواقع 5 في املئة.
إدارة  م���ج���ل���س  رئ����ي����س  وق�������ال 
ش����رك����ة »ش����م����ال ال��������زور األول�������ى« 
)شركة مساهمة كويتية( يوسف 
ال��ه��اج��ري »ج��م��ي��ع ال��ع��ام��ل��ن في 

ال���ش���رك���ة س����ع����داء ل��ل��غ��اي��ة ب��س��ي��ر 
ال�����ع�����م�����ل ف�������ي امل�����ح�����ط�����ة ب���ح���س���ب 
تحقيقه  ت��م  بما  وأي��ض��ًا  املخطط 
لغاية اآلن، ويعمل اليوم أكثر من 
2300 ع��ام��ل ع��ل��ى امل���ش���روع، وم��ن 
امل���ت���وق���ع أن ي���زي���د ع���دده���م خ��الل 
ف��ت��رة ال��ص��ي��ف نتيجة ال��ع��م��ل في 

ال���ف���ت���رة امل���س���ائ���ي���ة وذل������ك ت��ج��ن��ب��ًا 
استكملوا  لقد  ال��ص��ي��ف.  ل��ح��رارة 
مليوني ساعة من العمل الدؤوب 
ح��ادث  أي  ت��أخ��ر بسبب  أي  دون 
ع��م��ل، وه���ي خ��ط��وة ن��ه��ن��ئ ف��ري��ق 

العمل عليها«.
وأض���������اف ال����ه����اج����ري »ن��ش��ك��ر 
املقاولن الرئيسن لهذا املشروع، 
ممثلن بشركة )هيونداي هيفي 
إن���دوس���ت���ري( وش��رك��ة )س��ي��دي��م(، 
ون��ش��ك��ر أي���ض���ًا ج��م��ي��ع امل��ق��اول��ن 
اآلخ����ري����ن، ع��ل��ى ع��م��ل��ه��م ال�����دؤوب 
ف���ي ه����ذا امل���ش���روع ال��ض��خ��م. كما 
وامل������اء  ال���ك���ه���رب���اء  وزارة  ن���ش���ك���ر 
في  املعنية  الحكومية  واإلدارات 
دولة الكويت على تعاونها معنا 
الجميع  جهود  ونثمن  كثب  ع��ن 
املشهود  بالتقدم  أث��م��رت  وال��ت��ي 

في إنشاء املحطة«.
ومن الجدير بالذكر أن املحطة 
س��ت��ن��ت��ج م���ا ي���ق���ارب 10 ف���ي امل��ئ��ة 
م���ن إج��م��ال��ي ال���ق���درة اإلن��ت��اج��ي��ة 
الحالية للطاقة في الكويت، وما 
ي��ق��ارب 20 ف��ي امل��ئ��ة م��ن إجمالي 
ال��������ق��������درة ال�����ح�����ال�����ي�����ة ف�������ي م����ج����ال 
توفيرها  وس��ي��ت��م  امل��ي��اه.  تحلية 
ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن ف��ي دول��ة 
الكويت من خالل وزارة الكهرباء 
وامل��اء وف��ق اتفاقية ش��راء الطاقة 
وامل��ي��اه على امل��دى الطويل وملدة 

40 عامًا.

• 2300 عامل يعملون مساًء وبشكل متواصل
 تجنبًا لحرارة الصيف

أعضاء مجلس إدارة الشركة في زيارة ملوقع إنشاء املحطة

محمد داود العبدالله

 يوسف اليوسف

املرحلة األولى من »تسوية املديونية«

 »الدينة« تتخارج من عقار
 لصالح بنك »بوبيان«

لتقديم املشورة في تقييم الفرص
»إنفستكورب« تعّي 4 مديرين 

استشاريي لالستثمارات األوروبية

تصويب

 »الجمعات«
  لم تتنازل 

عن أي من أصولها
ف��ي تصريح  ورد خطأ 
نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي ف��ي 
األس��واق  شركة مجمعات 
ض������رار ال����رب����اح امل��ن��ش��ور 
ف��ي ع��دد »ال����راي« أول من 
ال��ش��رك��ة  أم����س األح�����د أن 
ت������ن������ازل������ت ع�������ن م���ن���ت���ج���ع 
ص��ح��ارى ض��م��ن تسوية 
ع��ل��ى م��دي��ون��ي��ة م���ع ال��ب��ن��ك 
ال��ت��ج��اري، وال��ص��ح��ي��ح أن 
ال عالقة ملنتجع صحارى 
ب���م���وض���وع ال���ت���س���وي���ة م��ع 
ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري أو غ��ي��ره، 
الشركة  أن  الرباح  ويؤكد 
لم ولن تتنازل عن أي من 
التسويات  وان  أص��ول��ه��ا، 
ال��ت��ي ق��ام��ت ب��ه��ا والت����زال 
ت���ق���وم ب���ه���ا ال���ش���رك���ة ه��ي 
ض����م����ن خ����ط����ة م���ب���رم���ج���ة 
إدارة  م���ج���ل���س  ق���ب���ل  م����ن 

الشركة.

 »الحبتور« ترصد
 1.7 مليار دوالر

لالستحواذ على فنادق
أف�������ادت ص��ح��ي��ف��ة »ص���ن���داي 
أن  ال�����ب�����ري�����ط�����ان�����ي�����ة  ت�������اي�������م�������ز« 
مجموعة »الحبتور« اإلماراتية 
تخطط إلن��ف��اق أك��ث��ر م��ن مليار 
ج��ن��ي��ه إس��ت��رل��ي��ن��ي أو م���ا ي��زي��د 
لشراء  دوالر،  مليار   1.71 على 
س���ل���س���ل���ة ف������ن������ادق ف������اخ������رة ف��ي 
ل��ن��دن، وذل��ك ضمن تحالف مع 
من  املستثمرين  م��ن  مجموعة 

الشرق األوسط.
وت��أت��ي ه��ذه ال��خ��ط��وة ضمن 
م���س���اع���ي امل���ج���م���وع���ة ل��ت��وس��ع��ة 

أعمالها في أوروبا.
ول����م ت��ف��ص��ح ال��ص��ح��ي��ف��ة عن 
العقارات التي تنوي املجموعة 
قد  أنها  إال  عليها،  االستحواذ 
 Grosvenor( ف���ن���ادق  ت��ت��ض��م��ن 
 )Berkeley(و  )House
و)Claridges( الفاخرة التي تقع 

في قلب العاصمة لندن.
 PCP( ش�������رك�������ة  وس������ت������ق������وم 
ب�������دور   )Capital Partners
لصفقات  االستشاري  الوسيط 

الشراء.
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