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دبيـ  رويترز: قالت مؤسسة اإلمارات لالتصاالت )اتصاالت( 16
أمس إنها لم تتقدم بعرض لشراء أصول شركة زين لالتصاالت 
في أفريقيـــا.  وكان رئيس الوحدة الدولية التابعة التصاالت 
أبلغ رويترز يوم الثالثاء املاضي ان اتصاالت مهتمة بشـــراء 
حصة قدرها 51% في مجموعة زين »بالسعر املناسب«،  وقال 
رئيس اتصاالت محمد العمران في بيان أمس إن الشـــركة لم 
تتقدم بأي عرض لالســـتحواذ على حصة في زين أو على أي 

من أصولها في افريقيا.
 وأضاف أن الشركة لم جتر مفاوضات أو مناقشات بشأن 
أي من تلك األمور مع مســـؤولي زين أو مســـاهميها،  وكانت 
شركة زين محط اهتمام هذا األسبوع بعد أن قالت أنها التزال 
تراجع صفقة بيـــع محتملة لعملياتهـــا االفريقية - بخالف 
املغرب والسودان - بعد أن أوقفت مجموعة االعالم واالتصاالت 

الفرنسية فيفندي مفاوضات بشأن شراء تلك العمليات.

»اتصاالت« لم تتقدم بعرض لشراء أصول شركة زين في أفريقيا

أداة مبدعة تقيس أوقات المرح والتشويق

عداد جديد في »ميني كابريو« الجديدة

عاملية جتمع كل فئات األعمار. 
كما كانت في الواقع الســـيارة 
التي حتصد  الصغيرة األولى 
جناحا عامليا هائال. فســـيارة 
مينـــي ال تزخر بتاريخ عريق 
فحسب بل متتاز بشخصيتها 
الفريـــدة واخلاصـــة بها. إنها 
سيارة حددت معايير جديدة 
بكل ما للكلمـــة من معنى في 
املركبـــات، وهي تتمتع  عالم 
بهوية مختلفة ومميزة ولدت 
من ترجمتها اخلاصة لألسلوب 

والتصميم.
وتضم هذه الســـيارة التي 
اكتسبتها مجموعة بي إم دبليو 
BMW عام 2000 عالمات جتارية 
متعددة هي ميني كوبر، وميني 
إس، ومينـــي كوبـــر كابريو، 
وميني كلومبان، وميني جون 

كوبر ووركس اجلديدة.

ميني كابريو في الطبيعة.
ومن حيث االستخدام املبدع 
للمساحة، والذي يشكل فلسفة 
التصميـــم التي تتبعها ميني، 
فتم اعتمـــاده أيضا في أحدث 
تصاميـــم ميني. ومـــع نظام 
 Easy Load التحـــــميل السهل
الذي مينح يعزز سعة حجيرة 
األمتعة إلـــى 125 ليترا عندما 
يكون السقف مكشوفا، و170 
ليترا مع ســـقف مقفل، و660 
ليترا )+55( مع طي مسندي 
ظهر املقعدين اخللفيني، لتصل 
بذلك السعة اإلضافية ما يوازي 

1598 سنتيمترا مكعبا.
ومنذ تأسيسها عام 1959، 
تواصل ميني مسيرتها في إعادة 
حتديد مفاهيم تصميم السيارات 
إنها سيارة مبادئ  الصغيرة. 
بالدرجة األولى، تتمتع بشهرة 

بجيل جديد من محركات الوقود 
من أربع أسطوانات مع شاحنات 
إدارة  أو   Twin-Scroll هـــواء 

صمامات كاملة التغير.
متنح هذه السيارة سائقها 
شعور قيادة سيارات الكارت، 
وهي تنتج طاقة قصوى تبلغ 
120 حصانـــا عند 6600 دورة 
بالدقيقة وسرعة 191 كلم/ساعة، 
مع توفير الستهالك الوقود في 

جميع األوقات.
إلـــى ذلـــك، إن التقنيـــات 
التي ترتكز على استراتيجية 
التي تتبعها ميني،  االستدامة 
والتـــي تطلق عليها تســـمية 
MINIMALISM، تبرز جليا في 
السيارة، ونذكر منها االستهالك 
املمتـــاز للوقـــود، واالنبعاث 
املنخفـــض لثانـــي أوكســـيد 
الكربون، والتقليص من تأثير 

لعله مـــن الصعب قياس 
وقت التســـلية واملرح الذي 
ميضيه الناس غير أن األمر 
تبـــدل اآلن مع ميني كابريو 
اجلديدة. في لفتة تعبر عن 
شخصيتها املنفتحة واحملبة 
للمرح، زودت طرازات ميني 
اجلديدة بأداة صغيرة مميزة 
القيادة  ستجعلك تهـــــوى 
الطلق وتعشـــق  الهواء  في 
التشويق الذي متنحك إياه.

ومع بدء فصل جديد في 
تاريخ مينـــي، ترجو ميني 
كابريـــو اجلديدة ســـائقها 

بقيادتها مفتوحة السقف.
Always- بفضل جهـــاز
مينـــي  تســـتطيع   ،Open
كابريو أن تسجل بدقة املدة 
التي استمتع خاللها السائق 
والركاب بالسيارة مفتوحة 
السقف، كما يتم تشغيل هذا 
العداد بشكل آلي ما إن يكتمل 

فتح السقف.
أما متعة القيادة في الهواء 
الطلق فيعززها نظام التكييف 
اخلاص الذي يعمل تلقائيا ما 

إن يكتمل إغالق السقف.
الذي  الوقت  بينما يحدد 
الســـيارة مفتوحة  متضيه 
السقف جهاز كمبيوتر موجود 

على لوحة التحكم.
وتتوافر ميني كابريو مع 
محرك من أربع أســـطوانات 
بسعة 1.6 ليتر بطاقة قصوى 
تبلغ 175 حصانا عند 5500 
الدقيقة وســـرعة  دورة في 
قصوى تبلغ 217 كلم/ساعة، 
Twin- مبساعدة شاحن تيربو

Scroll وحقن مباشر للوقود. 
بينما متتاز ميني كوبر كابريو 

سيارة ميني كابريو اجلديدة ذات التصميم الشبابي العداد اجلديد من »ميني كابريو«

الوقيان لـ »األنباء«: »أعيان العقارية« تستعد للدخول في تنفيذ 
مشروعين محليين وتجري مفاوضات بالسعودية ودبي والبحرين 

الثقة والتذبذب التي يتعرض لها ســــوق 
الكويت لالوراق املالية في اعقاب استمرار 
موجة غير مستقرة للبورصة، ادت إلى هبوط 
املؤشر خالل الفترة املاضية خصوصا في 
ظل استمرار جفاف السيولة ونشاط الشراء 

مقابل انحسار عمليات البيع.
وتابع قائال إن البورصة تأثرت بعوامل 
سلبية عدة ابرزها عمليات سحب السيولة 
وهدوء التداوالت نظــــرا للفترة الصيفية 
والعطالت واالجازات فضال عن ان منو ارباح 
بعض الشركات كان دون التوقعات متوقعا أن 
يتراوح مستوى املؤشر بني 700 ألف و7500 

نقطة بنهاية شهر أكتوبر املقبل.

انعاش السوق العقاري.
واضاف الوقيان ان خيارا آخر قد يلعب 
دورا مهما في انعاش الســــوق االقتصادي 
يتمحور حول استبدال خيار االلغاء بخطوة 
اخرى مفادها الغاء قضية الرهونات والعودة 
الى الســــماح بالرهن لتوفير نوافذ متويل 
بني يدي املواطنني الراغبني في اقتناء بيت 

العمر.
وقال إنــــه إذا توافرت االراضي وعدلوا 
القانونني اخلاصني بالســــكن اخلاص فإن 
هذا األمر من شأنه ايجاد التسهيالت الالزمة 

لتوفير السكن اخلاص للمواطن.
وفى ذات السياق قال الوقيان إن أزمة 

عن برج للمكاتــــب واالعمال باإلضافة الى 
شقق فندقية ومساحات مخصصة للمحالت 

التجارية.
وحول االداء املالي للشركة أكد الوقيان 
على متانة املركز املالي للشركة إذ منا إجمالي 
االصول ليصبح 46.7 مليون دينار وبنسبة 
منو26%، مؤكدا على ان الشركة تتحوط في 
احتساب االرباح وتتبع سياسات محاسبية 
متحفظة، مما يعزز ذلك متانة سهم الشركة 

بسوق الكويت لألوراق املالية.
واشــــار الوقيان إلى ان إلغاء القانونني 
8 و2008/9 من قبل اجلهات املعنية يعتبر 
خطوة أولى على الطريق الصحيحـ  طريق 

محمود فاروق 
أكد رئيس مجلس ادارة شــــركة أعيان 
العقاريــــة ســــليمان الوقيان أن الشــــركة 
تتجه إلى االستثمار العقاري في منطقتي 
الفنيطيس والفحيحيل حيث سيتم انشاء 
مجمع الفحيحيل التجاري الذي ســــيكون 
من اهم املشــــاريع التجاريــــة في الكويت 
وتبلغ مساحة االرض 7183م مربع وسوف 
يتم تطوير االرض لتصبح مجمعا جتاريا 
يحتوي على محالت جتارية وبرج مكاتب 
باالضافة الى مواقف سيارات، وذلك خالل 
الفترة القادمة ضمن خطتها لتنفيذ العديد 
من العمليات العقارية في الســــوق احمللي 
فضال عن القيام بعمليات التطوير واخلدمات 
العقارية للعديد من اجلهات املالكة ملشروعات 

محلية.
 وكشــــف الوقيان فــــي تصريح خاص

لـ »األنباء« عن املفاوضات والدراسات التي 
جتريها الشركة حاليا لعدة مشروعات في 
السوق السعودي التي كان اخرها توقيع 
عقد تنفيذ مشروع ديار جدة الذي يتكون 
من 108 وحدات سكنية، فضال عن املشروعات 
التي سيتم تنفيذها في دبي من خالل شركة 
اجلداف العقارية حيث سيتم تنفيذ مشروع 
 »ذا أفينيــــو« مبنطقة اجلداف بدبي بنظام

الـ  B.o.t ملدة 30 سنة يقام على ارض اجلداف 
وتبلغ مســــاحته 71 الف متر مربع، وتبلغ 
تكلفة املشروع االجمالية 59.3 مليون دينار، 
وحصة اعيان العقارية 22%، باالضافة إلى 
مشروع السيف في البحرين، وهو عبارة 

المركز المالي للشركة جيد وإجمالي قيمة األصول نمت 26% إلى 46.7 مليون دينار 

المؤشر السعري بين 7 آالف و7500 نقطة بنهاية شهر أكتوبر المقبل 
الكويت بحاجة إلى توفير األراضي وتعديل القوانين العقارية الحالية

توقعات بتحسن نسبي ألداء السوق خالل الفترة املقبلةسليمان الوقيان

»صروح لالستثمار« تجري مفاوضات إلنشاء 
صندوق عقاري بالسوقين السعودي والمصري

الشـركة تعتزم اختيار مجموعة من العقارات ذات المسـتقبل الواعد والتي 
تتوافر بها مجموعة من الشـروط مع مراعاة أولوية أن يكـون العقار مدراً للعوائد

انخفاض صافي أرباح »االتحاد الوطني« 
بنسبة 36.4% في الربع الثاني

أحمد يوسف
أبلغت مصادر متابعة »األنباء« اعتزام شركة 
صروح لالســـتثمار بدء اجراء مشـــاورات مع 
مجموعة من الشركات واملؤسسات املتخصصة 
في املجال العقاري واالستثمار إلنشاء صندوق 

عقاري.
وقالت املصادر ان الشـــركة تعتزم الدخول 
في هذا املجال عبر دراسات السوقني السعودي 

واملصري.
واضافت املصادر ان الشركة تعتزم اختيار 
مجموعة من العقارات ذات املستقبل الواعد وايضا 
التي تتوافر بها مجموعة من الشروط مع مراعاة 
أولوية ان يكون العقار مدرا للعوائد وذا قيمة 

استثمارية متنامية مع مرور الوقت.
وعن حجم الصندوق املالي املزمع استثماره 
لفتت املصادر الى انه حتى اآلن تعتبر املفاوضات 

في طور البداية، هذا من جانب ومن جانب آخر 
اشـــارت املصادر الى ان ذلك ســـيتم من خالل 
االتفاق مع الشركاء عقب انتهاء الدراسة التي 

جتريها الشركة حاليا.
وقالت املصادر ان الدراســـة املبدئية تشير 
الى امكانية حتقيق عوائد مجزية للدخول في 
هذه االســـتثمارات، وذلك مع انخفاض أسعار 
العقارات جراء األزمـــة وإمكانية ارتفاعها مع 
صعود الدورة االقتصادية مرة أخرى، خصوصا 
ان السوقني السعودي واملصري من اقل االسواق 

التي تأثرت عقاراتها باألزمة.
واكدت ان الشركة لديها مجموعة فريدة من 
خبـــراء إدارة الصناديـــق العقارية، وفي حال 
مت االتفاق مع الشركاء االستراتيجيني إلطالق 
الصندوق يتوقع ان تكون البداية خالل الربع 

االخير من العام احلالي.

أبوظبيـ  رويترز: سجل بنك االتحاد الوطني 
االماراتي أرباحا صافية في الربع الثاني من العام 
بلغت 73.86 مليون دوالر بانخفاض نســـبته 

36.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
 وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية 
بلغـــت 575.26 مليون درهم في النصف األول 
من العام بالمقارنة مع 764.58 مليون درهم في 

الفترة نفسها من العام الماضي.

 وقال البنك إن تعرضه لمجموعة القصيبي 
السعودية المتعثرة محدود وإنه جنب مخصصات 
كافية ولكن ليـــس لديه أي تعرض لمجموعة 

سعد.
 وحــقـــق البنـك أرباحـــا صـــافية بلــغت 
426.62 مليون درهم في الربع الثاني من 2008 
و303.9 مليون درهم في الربع األول من العام 

الحالي.

الدراسة المبدئية أكدت تحقيق عوائد جيدة

بلغت 73.86 مليون دوالر


