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 يضم ٣ أبراج لخدمة قطاع المكاتب التجارية بارتفاع ٤٤ طابقًا

 مجلس إدارتها أكد خالل اجتماعه أمس عدم ارتكاب أي مخالفات وال عالقة للشركة باإلشاعات المسربة

 «المزايا» تنجز ٦٥٪ من أعمال مشروع «مزايا بزنس أفنيو» في بحيرات الجميرا 

 «الراية لالستثمار»: تعامالتنا المالية سليمة في األسواق األميركية والدعوى المرفوعة مبنية على أسس معدومة 

 فتحي الضميري

القابضة  املزايا   تسير شــــركة 
بخطــــى متســــارعة نحــــو اجناز 
وتسليم كل املشاريع التي كانت قد 
أطلقتها في امارة دبي خالل السنتني 
املاضيتني، حيث أعلنت املزايا عن 
إجناز نحــــو ٦٥٪ من أعمال البناء 
اخلاصة مبشــــروع «مزايا بزنس 
أفنيو» الواقع في بحيرات اجلميرا 
ويضم ثالثة أبــــراج خلدمة قطاع 
املكاتب التجارية ويصل ارتفاعها إلى 
٤٤ طابقا، في حني تصل قيمتها الى 

حوالي مليار وربع املليار درهم.
  وقــــد باشــــرت املزايــــا أعمال 
التشطيب اخلاصة باألبراج الثالثة 
بالتزامن مع وضع اللمسات األخيرة 
على األعمال االنشائية، لتصبح هذه 
األبراج ضمن منظومة متكاملة تقدم 
أعلى مستويات اخلدمات املختلفة. 
وفي هذا االطار، قال نائب رئيس 
أول ألعمال تنفيذ املشاريع في شركة 
املزايا في دبي فتحي الضميري: «إن 
االعمال االنشائية في مزايا بزنس 
أفنيــــو جارية على قدم وســــاق، 
على الرغم من بعــــض التحديات 
التي واجهتنا نتيجة لعدة عوامل 
كانــــت خارجة عن إرادتنا، إال اننا 
نواصل االعمال في املشروع كي نقوم 
بتسليمه نهاية العام احلالي وفق 

أعلى املواصفات التي كنا قد التزمنا 
بها منذ اطالق املشروع».

  وأضاف: «على الرغم من التراجع 
الذي شهده قطاع املكاتب في منطقة 
اخلليج عموما ودبي خصوصا جراء 
االزمة املالية العاملية، اال اننا على 
يقني بأن هذا القطاع سيســــتعيد 
بريقه عاجــــال ام آجال، خصوصا 
مع توجهات االمــــارة نحو تنويع 
نشاطاتها االستثمارية وفتح الباب 
امام املزيد من الشركات والقطاعات 
كي تلعب دورا حيويا في استعادة 
االمارة لريادتها من جديد، مما يعني 
عــــودة الطلب علــــى املكاتب التي 

ستكون مقرا للشركات واملؤسسات 
العاملة في دبي».

  واعتبر الضميري أن سير األعمال 
في بزنس أفنيو هو الرد املناسب 
على القائلني بغياب املستقبل لقطاع 
املكاتب في إمارة دبي، خصوصا أن 
املشروع يتميز مبواصفاته العالية 
وموقعه االستراتيجي عند بحيرات 
اجلميرا وشارع الشيخ زايد، وعلى 
مقربة منه تقع مدينة االعالم وقرية 
املعرفة حيث يكتسب مطال رائعا 
على بحيــــرات اجلميرة. واشــــار 
الضميري الى ان أبراج «مزايا بزنس 
أفنيو» قد صممت كلوحة هندسية 

رائعة تشتمل على كل ما يبحث او 
يطمح اليه رجال االعمال واصحاب 
العقول التجارية. ويهدف «املزايا 
بزنس افنيــــو» ألن يكون مجمعا 
عامليا للمستثمرين من حول العالم، 
والتجار وجتار التجزئة كذلك. وهو 
يوفر فرص اعمال ممتازة، ومصادر 
جذب للســــياح، وخيارات واسعة 
في املنطقــــة املخصصة للمكاتب. 
الى جانب وسائل احلماية واالمن 
املتواجــــدة، فإن «املزايــــا بزنس 
افنيو» سيكون العصب الرئيسي 
لتجار اجلملة والتجزئة ملمارسة 
نشاطاتهم وتطويرها. وأضاف ان 

 مجسم مشروع «مزايا بزنس أفنيو»

 أحمد الصفار

 طارق اجلودر

 أعلنت شركة «دار الكوثر العقارية» إحدى شركات املجموعة اخلليجية 
للتنمية واالستثمار عن طرح خدمة االقساط على مشاريعها في سلطنة 
عمان باإلضافة إلى العروض اخلاصة في والية صاللة. وقال املدير العام 
في الشركة أحمد الصفار إن الشــــركة تطرح مشاريع مميزة في سلطنة 
عمان تتمثل في بلوكات سكنية وجتارية وصناعية تصل إلى ٢٨٠ قطعة، 
وبقيمــــة إجمالية تصــــل إلى ٨ ماليني دوالر. وأضاف «تتميز املشــــاريع 
املطروحة في ســــلطنة عمان بقربها من بحر العرب، وقطع أخرى قريبة 
من محافظة ظفار اخلضراء على سلسلة اجلبال». وأشار الصفار إلى أن 
الشركة تقوم حاليا لتقدمي أغلب مشاريعها وحتديدا مشاريع سلطنة عمان 
باقساط تتمثل في ٥٠٪ كمقدم وتقسيط الباقي على ٩ أشهر، في حني أن 
الشركة تطرح أراضي املنطقة الشرقية بنظام املرابحة اإلسالمية. ولفت 
الصفار إلى أن مساحات االراضي املعروضة في سلطنة عمان تتراوح ما 

بني ٦٠٠ متر إلى ٢٠٠٠ متر. 

 أعلنت شركة العرين القابضة 
فــــي بيــــان أصدرته أمــــس، أن 
مجلس إدارة الشركة قرر تعيني 
طارق اجلــــودر كرئيس تنفيذي 

للشركة.
  وجاء في البيان أن مجلس إدارة 
شــــركة العرين القابضة يرحب 
باجلودر رئيســــا تنفيذيا جديدا 
للشركة والذي سيكون مسؤوال 

عن جميع أنشطتها.
  ويجلب اجلــــودر معه خبرة 
غنية تزيد على ٢٢ عاما من العمل 
مع قوة دفاع البحرين في العديد 
من املجاالت مثل إدارة اخلدمات 
اللوجســــتية والتطوير وإدارة 
وتنفيذ العقود، حيث تبوأ العديد 
من املناصب التنفيذية، ويتطلع 
مجلس اإلدارة إلى االستفادة من 
هذه اخلبــــرة والتجربة الطويلة 

في العرين.
  وأكد البيان أن هذه اخلطوة هي 
جزء من التخطيط االستراتيجي 
للشركة الستقطاب أعلى وأفضل 
الكفــــاءات للعمل معها في ضوء 

النمو الكبير الذي تشهده.
  مــــن جانبه، قــــال اجلودر « 
يسعدني أن يسند إلّي هذا الدور في 
شركة مهمة ومرموقة مثل العرين، 

بفاعلية في هذا االجتاه من خالل 
إدارته للمشاريع وإشرافه املباشر 

عليها.
هــــو  اجلــــودر  ان    يذكــــر 
بحرينــــي اجلنســــية ويحمــــل 
درجة البكالوريوس في هندسة 
الطيران من جامعة  تكنولوجيا 
نورثروب في كاليفورنيا بالواليات 
املتحدة األميركية وحاصل على 
املاجســــتير في إدارة األعمال من 
اجلامعة األميركية في واشنطن.

  اجلديــــر بالذكر أن مشــــروع 
العرين يتم تشييده على مساحة 
تفوق املليوني متر مربع في املنطقة 
اجلنوبية من مملكــــة البحرين، 
بالقرب من محمية عاملية للحياة 
الفطرية والبرية، وهذا املشروع 
املتعدد االســــتخدامات الذي يقع 
على ربوة صحراوية يقدم مزيجا 
من املكونات الصحية والسكنية 
واملشاريع الســــياحية العائلية، 
ويشتمل كذلك على منتجع صحي 
مقام على أرقى املستويات العاملية 
وحديقة مائية منشــــأة بأحدث 
التقنيــــات، باإلضافة إلى املرافق 
السكنية والتجارية والترفيهية. 
وتصل قيمة االستثمارات فيه إلى 

ملياري دوالر. 

متتلك محفظة من املشاريع ذات 
العاملي ضمن مشروع  املستوى 
التطويــــري، كما متتلك  العرين 
الشركة إمكانات عظيمة وفرصا 
كثيرة لالستمرار في النمو، وأنا 
فخور وأتطلع ملواصلة هذا البناء 
الناجح  النموذج  مســــتفيدا من 
الذي تتبعه  الفريد  واألســــلوب 

العرين».
  ولقد أنشأت شــــركة العرين 
القابضــــة بهدف تقــــدمي فرص 
استثمارية عقارية متميزة ذات 
قيمة مضافة، وسيسهم اجلودر 
مــــن منصبه اجلديد فــــي الدفع 

 تدرس مشاريع بـ ٥٠ مليون دوالر

 يأتي محمًال بخيرة تزيد على ٢٢ عامًا

 داو جونز يعاود الصعود لـ ٩ آالف نقطة والنفط إلى ٦٨ دوالرًا

 «دار الكوثر العقارية» تطرح حزمة مشاريع
  في عمان تصل قيمتها إلى ٨ ماليين دوالر

 «العرين القابضة» تعين طارق الجودر رئيسًا تنفيذيًا
 

 «الوساطة»: نتائج أداء الشركات تفاجئ األسواق 
وتبشر بعودة االقتصاد األميركي للنمو

التقريــــر األســــبوعي   قــــال 
الدولية للوســــاطة  للمجموعــــة 
املالية في رصده حلركة أســــواق 
املال العاملية ان أســــواق األسهم 
العاملية شهدت موجة صعود قوية 
نتيجة النتائج األفضل من املتوقع 
للشركات األميركية خالل األسبوع 
املاضي وهو ما دفع مؤشر داوجونز 
الختراق مســــتوى ٩ آالف نقطة 
للمرة األولى منذ يناير، وناسداك 
لالستمرار في االرتفاع ملدة ١٢ يوما 
على التوالي. وأظهرت نتائج أداء 
١٨٤ شــــركة من أصل اخلمسمائة 
شركة التي تشكل مؤشر أس. أند. 
بــــي ٥٠٠ أداء أفضــــل من املتوقع 
وهو ما عزز اآلمال بانتهاء الركود 
االقتصادي الذي تعاني منه الواليات 
املتحدة منذ ١٩ شهرا بنهاية العام 

احلالي. وسيشهد األسبوع القادم 
إعالن ١٤٦ شركة أخرى من مؤشر 
أس.أند.بي لنتائجها والتي يتوقع 
ان تكون اغلبها أفضل من املتوقع 
أيضا غير ان األسواق قد ال تتفاعل 
ارتفعت  القوه وذلك ألنها  بنفس 
بشكل كبير األسبوع املاضي، بل 
قد تشهد األسواق حركة تصحيحية 
وجنيا لألرباح. وسيركز املتعاملون 
البيانات  انتباههم على سيل من 
االقتصادية األسبوع القادم وعلى 
رأســــها مبيعات املنازل اجلديدة 
ومؤشر ثقة املستهلكني والطلب 
على السلع املعمرة واالهم بيانات 
الناجت احمللــــي. وبنهاية التعامل 
في وول ســــتريت أظهرت احدث 
البيانــــات املتاحة ان مؤشــــر داو 
جونز الصناعي ألسهم الشركات 

األميركية الكبــــرى ارتفع ٢٣٫٩٥ 
نقطة أي ما يعادل ٠٫٢٦٪ ليصل 
إلى ٩٠٩٣٫٢٤ نقطــــة. وانخفض 
مؤشر ناسداك املجمع الذي تغلب 
عليه أسهم شركات التكنولوجيا 
٧٫٦٤ نقاط أي ٠٫٣٩٪ الى ١٩٦٥٫٩٦ 
نقطة. وعلى مدار األسبوع ارتفع 
مؤشــــر داوجونز حوالي ٤٪ كما 

ارتفع مؤشر ناسداك ٤٫٢٪.
العاملية  النفط    وفي أســــواق 
ارتفعت العقود اآلجلة للنفط اخلام 
األميركي يــــوم اجلمعة متخطية 
٦٨ دوالرا للبرميل بعد تعامالت 
متقلبــــة إذ القى اخلــــام دعما من 
التفاؤل الذي عزز أسواق األسهم 
العاملية وصعود أســــعار العقود 
التكرير وتراجع  اآلجلة ملنتجات 

الدوالر. 

 توقعات بعودة احلركة العقارية بعد تأييد حكم «بيتك»

 من المنتظر عودة المضاربات من جديد على األراضي التي وصلت أسعارها إلى أدنى مستويات

 «بيان»: نتائج النصف األول اإليجابية ساهمت في ارتفاع البورصة
 قال التقرير األسبوعي لشركة بيان لالستثمار ان احلركة 
اليومية لسوق الكويت لألوراق املالية تباينت خالل األسبوع 
املاضي، لكن السوق شهد حتسنا تدريجيا في أدائه على مدى 
األسبوع وسط استمرار ضعف التداوالت بشكل عام. فقد 
حافظ مؤشر السوق الرئيسي على موقعه فوق مستوى الـ 
٧٫٥٠٠ نقطة خالل األسبوع ومن ثم متكن من جتاوز حاجز 
الـ ٧٫٦٠٠ نقطة في آخر أيام التداول. وترافق نشاط سوق 
الكويت لألوراق املالية مع استمرار أسواق األسهم العاملية 
بتســــجيل املكاسب وارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي 

تباين فيه األداء اليومي ألسواق األسهم اخلليجية.
  ولفت التقرير الى ان مجموعة من العوامل قد ساهمت 
في حتقيق ارتفاع الســــواق األسهم العاملية خالل األسبوع 
املاضي، من أهمها النتائج الفصلية التي جاءت إيجابية وغير 
متوقعة للكثير من الشركات وخصوصا في القطاع املالي، 
هذا باإلضافة إلى البيانــــات األخيرة التي أظهرت انتعاش 

مبيعات املنازل في السوق األميركية، والتي كان االنخفاض 
احلاد في أسعارها شرارة انطالق األزمة خالل العام املاضي. 
فمع حتســــن أسعار املنازل في الواليات املتحدة األميركية 
ومتكن الشركات املالية من حتقيق األرباح من جديد وعودة 
أسعار النفط إلى االرتفاع نكون وكأننا نشهد حركة معاكسة 

لتداعيات األزمة العاملية وبالتالي بداية التعافي منها.
  وبالعودة إلى أداء السوق الكويتي في األسبوع املاضي، 
قال التقرير ان األســــهم القيادية حظيت بحصة كبيرة من 
تداوالت األســــبوع، وهو ما ظهر جليا في ارتفاع املتوسط 
اليومي لقيمة التداول مقارنة باألســــبوع الســــابق مقابل 
تراجع ملحوظ في احلجم وعدد الصفقات. وقد عكس تذبذب 
مؤشرات السوق في بعض جلسات األسبوع بالتزامن مع 
الضعف النسبي في عمليات الشراء استمرار سيطرة احلذر 
على مجريات التداول، إذ مازال الترقب حاضرا في نفوس 
املتعاملني جلهة نتائج الستة أشهر األولى من العام، وذلك 

مع مضي أكثر من نصف مهلة اإلفصاح وإعالن ١٥٪ تقريبا 
من الشركات املدرجة حتى اآلن عن نتائجها للفترة.

  على صعيد التداوالت اليومية، قال التقرير ان السوق 
شــــهد في أول أيام األســــبوع تراجعا متواصال على مدى 
جلسة التداول على إثر عمليات جني أرباح طالت أسهما من 
مختلف األوزان وسط تراجع في مؤشرات التداول الثالثة، 
فأقفل املؤشر الســــعري على انخفاض بنسبة ٠٫٤٧٪ فيما 
ســــجل الوزني تراجعا نســــبته ٠٫٦٣٪. وفي يوم االثنني، 
تذبذب السوق خالل اجللسة ثم أغلق على انخفاض طفيف 
مبســــاعدة تداوالت الدقائق األخيرة، حيث أنهى املؤشــــر 
السعري اليوم متراجعا بنسبة ٠٫٠٨٪ في حني أقفل الوزني 
على انخفاض نسبته ٠٫٠٤٪. بدأ السوق بتسجيل املكاسب 
في اليوم الثالث بعد تذبذب مؤشراته خالل النصف األول 
من فترة التداول، حيث شــــهد عمليات شراء تركزت على 

عدد من األسهم القيادية. 

 «كولدويل بانكر»: تأييد الحكم لصالح «بيتك»
  يعيد عملية البيع والشراء في القطاع السكني

 توقع التقرير العقاري لشركة 
«كولـــد ويل بانكـــر العاملية» عن 
السوق احمللي ان تعود احلركة على 
العقارات السكنية من جديد عقب 
تأييد محكمة االســـتئناف للحكم 
القضائي الذي صدر لصالح «بيت 
التمويل الكويتي» في قضيته ضد 

القرارات اإلسكانية.
  وقال التقريـــر انه بعد توقف 
البيع والشـــراء عن أغلب  حركة 
املناطق السكنية غير املطورة والتي 
لم يصدر قرار بشأن السماح بالبناء 
فيها منذ بداية العام املاضي وحتديدا 
عقب صدور القرارات السكنية رقمي 
٨ و٩ لســـنة ٢٠٠٨ والذين قضيا 
مبنـــع تعامل الشـــركات مع بيع 
وشراء العقارات السكنية وغيرها 
من التعامالت القانونية، فإنه من 
املنتظر أن تعود اآلن املضاربات من 
جديد على تلك األراضي التي وصلت 
أسعارها إلى أدنى مستويات، حيث 
بلغ متوسط سعر القسيمة مساحة 
٤٠٠ متـــر في تلك املناطق إلى ٦٥ 

ألف دينار.
  وأشار التقرير إلى أن هناك سمة 
حترك يحيط بتلك األراضي التي 
تتواجد في مناطق شرق القرين، 
الســـيما أبوفطيرة والفنيطيس 
واملســـيلة والتي كانت قد شهدت 

أعلى مستوى ألسعارها في صيف 
٢٠٠٧، حيث بلغ متوســـط سعر 
الواحدة بنفس املساحة  القسيمة 
في ذاك الوقت نحو ١٤٠ ألف دينار، 
واآلن وبعد أن بلغت نسب التراجع 
ما يفوق الـ ٦٠٪ وأصبحت األسعار 
مغرية من جديد للشراء بدأ بعض 
املضاربني يفتعلون صفقات لرفع 

األســـعار من جديد حتى يحققوا 
أرباحا من جراء بيع ما لديهم من 
أراض قاموا بشرائها في السابق.

  ويؤكــــد التقريــــر أن هــــؤالء 
املضاربني يوهمون السوق بتحرك 
الســــوق وأن هناك بداية الرتفاع 
األسعار من جديد، مع العلم أنه ال 
يوجد طلب على تلك القسائم أو 

غيرها وإمنا السوق اليزال يعاني 
ركودا تاما على جميع األصعدة، 
الســــيما مع فقدان الســــيولة من 
الســــوق والتي تعتبر الشــــريان 
التداول. وأشار  الرئيسي حلركة 
تقريــــر «كولد ويل بانكر» إلى ان 
احلكم الذي صــــدر لصالح «بيت 
الكويتــــي» على صعيد  التمويل 

ابراج بزنــــس افنيو تضع املعيار 
للمكاتب احلديثة، ومراكز االعمال، 
وغرف االجتماعات، ومراكز البيع 

بالتجزئة، وسواها.
افنيو»    يذكر ان «مزايا بزنس 
يضــــم ثالثة أبــــراج خلدمة قطاع 
املكاتب التجارية يصل ارتفاعها الى 
٤٤ طابقا، في حني تصل قيمتها الى 
٣٤٠ مليون دوالر. هذا، وقد مت، مع 
اوائل ٢٠٠٧، بيع البرجني مببلغ ٢٢٠ 
مليون دوالر، حيث اشترت مجموعة 
هالل الزرعوني وشركة داينستي 
انتربرايسس احد االبراج بقيمة ١١١ 
مليون دوالر، كما قامت مجموعة 
هالل الزرعوني نفسها ومجموعة 
البراك بشراء البرج الثاني مببلغ ١٠٩ 
ماليني دوالر. وكانت املزايا قد اعلنت 
عزمها االحتفاظ بالبرج الثالث من 
املشروع كاســــتثمار طويل االمد، 
حيث تنوي ادارته بنظام التأجير 
ليصبح احد االصول املدرة للدخل 
في دبي. وكانت اجلدوى االقتصادية 
لهذه املشاريع قد متت دراستها وفقا 
جلداول التدفــــق املالي، حيث يتم 
تنفيذ هذه االبراج من عوائد البيع 
التي مت حتقيقها، االمر الذي يوظف 
كل عناصر املشروع لتنفيذه دون 

استنفاد موارد الشركة. 

 ذكرت شركة الراية لالستثمار في 
بيان لها أن مجلس إدارة الشركة فوجئ 
باألنباء التـــي مت تداولها في وكاالت 
األنباء خالل األيام املاضية، ورغبة في 
الوقوف على حقيقة االمر اجتمع مجلس 
إدارة الشركة بشكل عاجل امس السبت 
لالطالع على املوضوع اذ تدارس مجلس 
إدارة شركة الراية لالستثمار املسائل 
املتعلقة بالقضايا املدنية املرفوعة ضد 
الرئيس التنفيذي وشركات اخرى من 
قبل هيئة االسواق املالية االميركية حيث 
اطلع املجلس على كافة التعامالت التي 

متت في اسواق اميركا ويؤكد املجلس 
على صحة تلـــك التعامالت التي قام 
بها الرئيس التنفيذي للشـــركة نيابة 

عن الشركة.
  وتؤكد الشـــركة عـــدم ارتكاب اي 
مخالفات بهذا الشـــأن، كما تؤكد انه 
ال عالقـــة لها ال من قريب او من بعيد 
بأي من االشاعات واملعلومات املسربة 

لوسائل االعالم.
  وبهذا يكون اساس الدعوى املرفوعة 
مبنيا على اسس معدومة ال متت للشركة 
بأي صلة، واذ تعلن الشركة عما جاء في 

عاليه فإنها تؤكد ثقتها بصحة موقفها 
التنفيذي وقد مت  القانوني والرئيس 
تكليف مكتـــب للمحاماة في الواليات 
املتحدة األميركية بالدفاع عن املوقف 

القانوني للشركة.

  موقف قانوني سليم

  وفــــي ذت الســــياق، قـــال الرئيس 
التنفيذي للشركة حازم البريكان انه 
بخصوص القضيـــة التي وجهت من 
قبل هيئة ســـوق املال األميركية ضد 
كل من حـــازم البريكان، بنك اخلليج 

املتحد ـ البحرين، شـــركة مشـــاريع 
الكويت االســـتثمارية إلدارة األصول 
(كامكو) وشركة الراية لالستثمار، اود 
ان اؤكد ســـالمة موقفي القانوني وقد 
مت تعيني مكتب للمحاماة في الواليات 
املتحدة األميركية يتولى حاليا مراجعة 
القضية للوقوف على جميع احلقائق 
املتعلقـــة بتلك القضية والدفاع نيابة 
عني، وفيما يخص وسائل االعالم فإنني 
احتفظ بحقي في الرد عليها من خالل 
القانون، والعبرة في االمور تكمن في 

خواتيمها.

 ذكر بنك اخلليج املتحد في بيان صحافي انه 
اطلع على التغطية الصحافية املتعلقة ببيان هيئة 
االوراق املاليـــة والتداوالت االميركية القضائي 
رقـــم ٢١١٥٢ املؤرخ في ٢٣ يوليو ٢٠٠٩، ان مثل 
هذا االجراء التنظيمي ليس امرا غير دارج عندما 
تشتبه اجلهات الرقابية في حدوث مخالفات في 
التداول بأسواق االوراق املالية. واوضح البيان 
انه يود البنك ان يوضح ان العمليات املذكورة في 
بيان هيئة االوراق املالية والتداوالت األميركية 

القضائي قد متت بناء على التعليمات احملددة من 
عميله وقام بنك اخلليج املتحد بتوفير خدمات 
احلفظ والتنفيذ فقط لهذه التداوالت بنفس النمط 
الذي يقوم البنك بتسيير سائر اعماله، كما ان 
بنك اخلليج املتحد ال ولم يكن ميلك حق ملكية 
استثمارية او اي مصلحة كما انه لم يستفد او 
يحقق اي ربح من التداوالت املذكورة، هذا وقد 
التزم بنك اخلليج املتحد بجميع القوانني الرقابية 

املتعلقة بإدارة حسابات العمالء. 

 «الخليج المتحد»: التزامنا بالقوانين الرقابية بتوفير خدمات الحفظ والتنفيذ فقط

 «كيوتل» تقدم أفضل تعرفة للتجوال في فصل الصيف 
 أطلقــــت «كيوتل» عرضا رائعا لالتصاالت أثناء 
التجوال لعمالئها الذين يقضون إجازاتهم الصيفية 
في اخلارج هذا العام، وبتعرفة معتدلة جدا تشجع 
على استخدام هاتف كيوتل حني يكون العميل خارج 
البالد.  ومبوجب العرض، ستكون تكلفة االتصاالت 
احمللية (في الدولة التي يوجد فيها العميل) هي ١٫٩٩ 
ريال قطري، كما سيتم تخفيض املكاملات إلى قطر من 

البالد املختلفة إلى ٤٫٩٩ رياالت قطـــرة. لكل دقيقة، 
وهي من أكثر تعرفــــات االتصاالت أثناء التجــوال 
اعـــتداال في املنــطقة.  وميثل هذا العرض تخفيضا 
يصل إلى ٦٠٪ للعمالء الذين يقضون عطالتهم في 
هذه البلدان، بحيث ميكنهم إجراء مكاملات إلى قطر 
بأقل من ١ يورو للدقيقة، أو التحدث محليا بأقل من 

٠٫٥ يورو للدقيقة. 

تطبيق قانوني ٨ و٩ لسنة ٢٠٠٨ 
سيكون له بالغ األثر على مجريات 
حركة البيع والشــــراء في سوق 
العقارات السكنية، خاصة انه ومنذ 
صدور احلكم يحق لبيت التمويل 
والبنوك اإلســــالمية بيع وشراء 
ورهن العقارات الســــكنية، األمر 
الذي ســــيزيد الطلب على الشراء 
ارتفاع األسعار  ويدفع في اجتاه 
ولكن بشــــكل محدود، السيما مع 
اســــتمرار األزمة املاليــــة العاملية 
التي أصابت القوة الشــــرائية في 
مختلف القطاعات وأدت إلى تأخير 
قرارات الشراء لدى أغلب املشترين 
تخوفا من استمرار تراجع األسعار 
وحتقيقهم خلســــائر خالل فترة 

قصيرة من اتخاذ قرار الشراء.
التقرير أن تغيير هذين    وبني 
القانونـــني لن يحرك في أســـعار 
سوق العقارات السكنية إال بنسبة 
تتـــراوح بني ٥ و١٠٪ فقط وأنه ال 
يتوقع أن يعود نشاط سوق العقار 
السكني إلى ما كان عليه قبل إصدار 
القانونني، وذلك ألسباب عدة منها 
اخلسائر التي حققتها شريحة كبيرة 
من املواطنني في ســـوق الكويت 
لألوراق، وتشـــدد أغلـــب البنوك 
حاليا في منح القروض التي كان 
يستخدمها املواطن لتكميل قيمة 

البيت. 


