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 «الوطني» يطلق مهرجان مكافآت الوطني 
الصيفي للمطاعم بالتعاون مع شركة الشايع

 «القطرية» توّسع شبكة رحالتها إلى العواصم
  األوروبية بزيادة بنسبة ٤٠٪ في معدل الرحالت

 مؤشر ثقة المستهلك األميركي يسجل مزيدًا من االنخفاض
 واشــــنطن ـ كونا: ذكر مركز أبحاث املســــتهلك 
األميركي (كونفرس بورد) امس ان مؤشر ثقة املستهلك 
األميركي والذي سجل تراجعا في الشهر املاضي شهد 
مزيدا من االنخفاض في الشهر اجلاري مشيرا الى ان 
املؤشــــر يبلغ حاليا ٤٦٫٦ مقارنة بـ ٤٩٫٣ في الشهر 
املاضي. وأوضحت مديرة املركز لني فرانكو في بيان 
ان مؤشــــر الوضع الراهن انخفض الى ٢٣٫٤ من ٢٥ 

للشهر املاضي بينما انخفض مؤشر التوقعات إلى ٦٢ 
من ٦٥٫٥  للشهر املاضي مشيرة إلى ان «االنخفاض 
في مؤشــــر الوضع الراهن سببه الرئيسي الوضع 

السيئ الذي يشهده سوق الوظائف».
  وأكدت فرانكو ان املستهلكني أكثر تشاؤما اآلن 
حول توقعات دخلهم والتي ال تبشر باخلير لإلنفاق 

في األشهر املقبلة». 

 ١١٪ ارتفاعا في مبيعات المنازل الجديدة بأميركا 
 كشفت وزارة التجارة األميركية في تقرير 
نشر امس، عن ارتفاع نسبة مبيعات املنازل 
اجلديدة في الواليات املتحدة بنسبة ١١٪ في 
يونيو املاضي إلى ٣٨٤ الف وحدة بينما كانت 
٣٤٦ الفا في مايو املاضي وهي أسرع نسبة 

ارتفاع منذ أكثر من ثماني سنوات.
  ولفتت إلى أن املشترين قد استفادوا من 
األسعار املنافسة ومعدالت الفائدة املنخفضة 
واالئتمان الضريبي الفيدرالي ملالك منازل 

ألول مرة.
  وأفاد التقريـــر (الصادر طبقا ملعدالت 
سنوية تتم مراجعتها فصليا) بأن أسعار 
مبيعات املنـــازل ألول مـــرة التي متثلت 
في٢٠٦٢٠٠ دوالر قد انخفضت بنسبة ١٢٪ 
مـــن ٢٣٤٣٠٠ دوالر التي حققتها قبل عام 
وبنســـبة نحو ٦٪ من ٢١٩ الف دوالر في 

مايو املاضي. 

 أعلنت اخلطوط اجلوية القطرية 
عن زيادة كبيرة في عدد رحالتها 
إلى عواصم أوروبية رئيسية، في 
إطار برنامجها الطموح للتوسع 
لتحسني معدل الرحالت وتوفير 

خيارات أكثر للمسافرين.
  وفــــي أعقاب قرارهــــا األخير 
بإضافة ثــــالث رحالت على خط 
الدوحة باريس لتصبح رحلتني 
يوميا بــــدءا من شــــهر أكتوبر، 
ســــتضيف اخلطــــوط اجلويــــة 
القطرية مزيدا من الرحالت على 
خطوط مدريد وأثينا وستوكهولم 
مبا يشــــكل زيادة بنســــبة ٤٠ ٪ 
على السعة املقعدية املتاحة إلى 
املدن األربع. وستشهد العاصمة 
اإلســــبانية مدريد زيادة في عدد 
الرحالت من أربع أسبوعيا حاليا 
إلى رحلة يومية بدءا من ٢ ديسمبر، 
الرابعة  الذكرى السنوية  تاريخ 
إلطالق اخلطوط اجلوية القطرية 
خط الدوحــــة مدريد. واخلطوط 
اجلوية القطرية هي شركة الطيران 
الوحيدة التي تسير رحالت بني 

منطقة اخلليج وإسبانيا.
  وتأتي أخبار التوسع في وقت 
اختيرت فيه القطرية كاحد أفضل 
خطوط الطيران إلى آسيا من قبل 

قراء مجلة إيجنت ترافل.
  وبــــرزت اخلطــــوط اجلوية 
القطرية متقدمة في حفل اجلوائز 
السنوي، رغم املنافسة الشديدة 
العريقة  من الشركات األوروبية 
التي تسير رحالت غير مباشرة 
من إسبانيا إلى آسيا عبر مراكز 

تشغيلها.
  وجنحت القطرية في بناء سمعة 
متميزة في السوق اإلسبانية منذ 
إطالق رحالتها إليها مبعدل أربع 
رحالت اســــبوعيا إلى مدريد في 

أكثر وخصومات أكبر،كما أعرب 
عن ثقته بان هذه احلملة ستحظى 
بصدى بارز بني حاملي بطاقات 

الوطني االئتمانية.
  مــــن جانبه قال نــــادر حالل 
رئيس قســــم التســــويق إلدارة 
املطاعم املتخصصة في شــــركة 
محمد حمود الشايع «يسرنا أن 
نتعاون مرة أخرى مع بنك الكويت 
الوطني فــــي حملة خاصة خالل 
فترة الصيف حيث سيستمتع رواد 
املطاعم مبجموعة من أشهى وأرقى 
املأكوالت، من سحر ورومانسية 

 أعلن بنك الكويت الوطني عن 
تعاونه مجددا مع شــــركة محمد 
الشــــايع لتقدمي مهرجان  حمود 
مكافآت الوطني الصيفي للمطاعم 
الوطني  اخلاص بحملة بطاقات 
االئتمانية ويشتمل على خصومات 
مغرية في جميع مطاعم الشايع 
املنتشــــرة في مختلــــف مناطق 
الكويــــت. وذكر البنــــك في بيان 
صحافي أمس أن العرض الترويجي 
الذي بدأ يوم اخلميس ٢٣ يوليو 
ويســــتمر حتى يوم اخلميس ١٧ 
ســــبتمبر يتيح لعمالء الوطني 
االستفادة من خصم ٢٥٪ عندما 
يقوم العميل بدفع قيمة فاتورته 
بواسطة أي من بطاقات الوطني 

االئتمانية.
  وفي هذا السياق قال نائب مدير 
عام مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك الكويت الوطني 
عبداهللا التويجري انه لدى حاملي 
بطاقات الوطنــــي االئتمانية هذا 
الصيف فرصة لالســــتمتاع مع 
األصدقاء والعائلــــة، وما يجعل 
هــــذا املهرجان أكثــــر امتيازا أن 
عدد املطاعم املشــــاركة قد ازداد 
مما مينح عمالء الوطني خيارات 

مطعــــم براســــيري الباريســــي 
التقليــــدي إلى مطعــــم الفورنو 
االيطالي العريــــق باإلضافة إلى 
العديد من األطعمة الشــــهية من 

مختلف أنحاء العالم».
الشايع    وتضم قائمة مطاعم 
املشاركة في هذه احلملة كال من: 
مطعم جاوتشــــو جريل، آشــــاز 
الهنديــــة احلديثة،  للمأكــــوالت 
ســــراي، توتالي فيش، الفورنو، 
بيتزا إكسبريس، نودل فاكتوري، 
بي كيو «لو بان كوتيديان»، بيتزا 
رستيكا وبراسيري دو ليتوال، 
وميكن لعمالء الوطني من حاملي 
الوطنــــي االئتمانية،  بطاقــــات 
فيزا، ماستر كارد وداينرز كلوب 
االستفادة من مزايا هذا العرض، 
وتعتمد احلملة آلية بالغة البساطة 
بالنســــبة للخصومات املمنوحة 
الوطنــــي، حيث يحصل  لعمالء 
العميل على خصم فوري بقيمة 
١٥٪ في كل مرة يســــتخدم فيها 
بطاقته االئتمانية لســــداد قيمة 
الفاتورة في أي من مطاعم الشايع 
املشاركة، كما سيحصل على ١٠٪ 
إضافية على شكل نقاط في برنامج 

مكافآت الوطني. 

ديسمبر ٢٠٠٥. وتسير على خط 
أثينا، الذي أطلق في يونيو ٢٠٠٥، 

رحلة يوميا.
  وستزيد طاقة التشغيل على 
مدى فترة خمسة أشهر بدءا من 
أكتوبر لتصل إلى رحلتني يوميا 
في مارس ٢٠١٠  ومع وجود جالية 
يونانية كبيــــرة تعمل وتعيش 
في استراليا، ستساعد الرحالت 
اإلضافية إلى أثينا في تســــهيل 

السفر بني البلدين عبر قطر.
  وستشهد ستوكهولم أول زيادة 
فــــي طاقة التشــــغيل منذ إطالق 
الرحالت إلى العاصمة السويدية 
في نوفمبر ٢٠٠٧، وتأتي إضافة 
رحلة جديدة أسبوعيا كل خميس، 
بدءا من ٢٥ أكتوبر، استجابة للطلب 

ونتيجة توافر طائرة جديدة.
  وبدءا مــــن ٢٥ أكتوبر، بداية 
جدول رحالت الشتاء في النصف 
الشمالي للكرة األرضية، سيشهد 
خط باريس زيادة طاقة التشغيل 
من ١١ إلى ١٤ رحلة أسبوعيا، مبا 

يوفر للمســــافرين خيار رحلتني 
يوميا. وتتيح القطرية للمسافرين 
إلى املدن األوروبية فرصة ممتازة 
الدوحة  الستكمال رحالتهم عبر 
باجتــــاه مجموعــــة متنوعة من 
مدن األعمال والترفيه في الشرق 
األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا 

والشرق األقصى.
  ومع إطالق خطــــوط جديدة 
إلى آمريتسار وجوا وملبورن في 
املقبلة، ستوفر  األشهر اخلمسة 
الرحالت اإلضافية إلى أوروبا مزيدا 
من فرص الرحالت املكملة الطويلة. 
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــــة القطريــــة إن الرحالت 
القطرية  التــــزام  اإلضافية تبني 
بتوفيــــر مزيد مــــن االختيارات 

للمسافرين.
  وقال: «نبحث باستمرار عن 
سبل تقدمي مستويات أفضل من 
اخلدمــــة ملســــافرينا، ومزيد من 
اخليارات ومن الرحالت التكميلية 

عبر شبكة خطوطنا العاملية». 

 بدأ في ٢٣ يوليو الجاري ويستمر حتى ١٧ سبتمبر المقبل

 شملت إسبانيا واليونان والسويد وفرنسا

 عبداهللا التويجري

 مسعود حيات

 عبدالعزيز البالول 

 جانب من تدريب املوظفني امللتحقني بالبرنامج

 أحمد الهارون لدى استقباله السفير السوداني

 «القطرية» توسع رحالتها إلى أوروبا

 «الخليج المتحد» يربح ١٤٫٩ مليون دوالر للنصف األول

 «تويوتا» األولى عالمياً  رغم تراجع مبيعاتها  

 طوكيو ـ كونا: اعلنت شركة تويوتا اليابانية للسيارات أمس انها 
التزال الشــــركة االولى في صناعة الســــيارات بالعالم رغم انخفاض 
مبيعاتها العاملية في الفترة من يناير الى شهر يونيو املاضي بنسبة 
٢٦٪ لتصل الى ٣٫٥٦٤ وحدات. وذكر بيان للشركة ان تويوتا جتاوزت 
بذلك شركة «جنرال موتورز» األميركية التي انخفضت نسبة مبيعاتها 
العامليــــة الى ٣٫٥٥٣ ماليني وحدة مقارنة مبا حققته العام املاضي من 
مبيعات بلغت نســــبتها ٢١٫٨٪. وكانت نسبة مبيعات تويوتا احمللية 
قد انخفضت خالل األشــــهر الســــتة املاضية بنســــبة ٢٦٫٦٪ مقارنة 
مببيعاتها العام املاضي التي بلغت ٥٩٣٫١٧٣ وحدة وذلك بسبب االزمة 
االقتصادية العاملية. ومع انخفاض الطلب الذي شهدته الشركة على 
سياراتها ماعدا مركباتها من طراز (هايبيرد) اال ان ناجتها احمللي في 
الفترة من شــــهر يناير الى يونيو املاضي قد انخفض بنسبة ٤٩٫٠٪ 

هذه السنة الى ١٫١٠١ مليون وحدة.

 نظم مركــــز التدريب التابع لبنك الكويت الدولي 
برنامجا تدريبيــا للموظفني امللتحقني حديثا بالعمل 
املصرفي وذلك حتت عنوان «أساسيات العمل املصرفي 
اإلسالمي» والذي مت بالتنسيق مع إدارة الرقابة الشرعية 

بالبنك. ويهدف هذا البرنامج إلى تعريف هؤالء املوظفني 
مببادئ العمل املصرفي اإلســــالمي وأنواع املنتجات 
التي يتم التعامل بها متاشيا مع األحكام والضوابط 

الشرعية وصيغ التمويل اإلسالمي. 

الدخل على مخصصات إضافية 
قدرها ١٤٫٧ مليون دوالر كإجراء 
احترازي جتاه أي تدن آخر في 

 نظمت الوطنية لالتصاالت 
السحب الشهري الثالث والعشرين 
من سلسلة سحوبات «الرابح» 
التي توجـــت عميلة «الوطنية» 
ســـعاد علي محمد صالح، التي 
فازت باجلائزة الكبرى والتي تبلغ 
قيمتهـــا ٥٠٠ دينار وهي عبارة 
عن رصيد تخابر مجاني يضاف 

تلقائيا إلى مجموع رصيده. 
   وذكـــرت الشـــركة في بيان 
صحافي أمـــس أن إجمالي عدد 
الفائزين في السحب بلغ مائتي 
فـــازوا بأرصـــدة تخابر  عميل 
مجانية، هذا وقد جرى السحب في 
املبنى الرئيسي للشركة بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة ومدير 
الوطنية  فـــي  العامة  العالقات 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول.

  وكانت الوطنيـــة قد أطلقت 
ســـحب «الرابح» كعربون وفاء 
جتاه عمالئهـــا، ولكي متنحهم 

فمقابل كل خمسة دنانير ينفقونها 
في إعادة شحن أرصدة اخلطوط 
املسبقة الدفع أو تسديد القيمة 
ذاتها من فواتير اخلطوط اآلجلة 
الدفع سوف يدخلون تلقائيا في 
السحب..كما أن عمالء الوطنية 
ألكثر من عام يتمتعون بفرص 
مضاعفة للربح عبر جتميع عدد 
أكبر من النقاط مبعدل (سنة+١) 

إلى رصيدهم للفوز.
البالول على أن املجال    وأكد 
متاح أمام كافة العمالء ليكونوا 
من الفائزيـــن وعلى أن مبادرة 
الوطنيـــة هـــذه تأتـــي لتعزز 
استراتيجيتها جتاه عمالئها والتي 
ترتكز في محورها الرئيسي على 
متييزهم ومنحهم دائما األفضل 
سواء من اخلدمات أو املنتجات 
والعروض الريادية واحلصرية 
التي من شأنها أن تتوجهم على 

أنهم األفضل لها دائما. 

الفرصة للفوز والتواصل مجانا 
فقط ألنهم األفضل لها، ويستمر 
السحب على مدى عام كامل حيث 
سيجري في الـ ٢٥ من كل شهر 
ليتوج مائتي فائز من العمالء، 
الى ذلك، فأن املجال مفتوح أمام 
كافة عمالء الوطنية للمشاركة، 

املتحد   أعلن بنـــك اخلليج 
عن أربـــاح صافية بلغت ١٤٫٩ 
مليون دوالر ما يعادل ١٫٨٢ سنت 
أميركي للسهم الواحد في الستة 
أشـــهر األولى املنتهية في ٣٠ 
يونيو ٢٠٠٩، بانخفاض قدره 
٧٩٫٢٪ مقارنة بربح بلغ ٧١٫٥ 
مليون دوالر، (أو ما يعادل ٨٫٧٦ 
سنتات أميركية للسهم الواحد) 
الفترة من  مت حتقيقها لنفس 

عام ٢٠٠٨. 
  فقد حقق البنك ربحا صافيا 
قدره ٥٫٦ ماليني دوالر في الربع 
الثاني مقارنة بربح قدره ٤٠٫٨ 
مليون دوالر في نفس الفترة 

من العام املاضي.
  وقد اشـــتملت نتائج بنك 

قيمة املوجودات. 
  وقـــد بلغـــت املوجـــودات 
اإلجمالية للبنك في ٣٠ يونيو 
٢٠٠٩ مبلغا قدره ٢٫٥ مليار دوالر 
مقارنة مببلغ ٢٫٩ مليار دوالر 
في نهاية ٢٠٠٨ فيما متكن البنك 
مـــن إدارة ميزانيته العمومية 
بفاعلية من أجل حتسني أوضاع 
الســـيولة وجودة املوجودات 
وكذلـــك احملافظة على حقوق 
املساهمني. وفي نهاية يونيو 
٢٠٠٩ بلغ معدل كفاية رأسمال 
البنك ١٦٪ مقابل معدل املتطلبات 

الرقابية األدنى والبالغ ١٢٪. 
  وفي تعليق له على النتائج 
نصف الســـنوية قال العضو 
املنتدب للبنك مسعود حيات: 

اخلليج املتحـــد والبالغة ٩٫٣ 
ماليني دوالر فـــي الربع األول 
مكاسب صافية حققت من بيع 
اســـتثمارات البنك في كل من 
بنك اخلليج اجلزائر ومصرف 

بغداد.
  وقد أمكـــن حتقيق النتائج 
االيجابية للبنك في الربع الثاني 
لهذا العام في خضم الصعوبات 
التي تواجه أسواق  املستمرة 
املال على املستويني اإلقليمي 

والعاملي. 
  وقد بلغ الدخل قبل احتساب 
الفوائد واملصاريف االخرى لفترة 
الستة أشهر ٦٥٫٩ مليون دوالر 
مقارنة مببلغ ١١٢٫٩ مليون دوالر 
في شهر يونيو ٢٠٠٨ واشتمل 

«لقد ظلت األســـواق تشـــكل 
حتديات جســـيمة بالنســـبة 

للقطاع املصرفي.
  مـــع هـــذا فـــإن أداء البنك 
يؤكد على مـــدى قوة وجودة 
موجوداته وقدرته على احملافظة 
على الربحيـــة على الرغم من 
صعوبة األوضاع السائدة في 

األسواق».
  من اجلديـــر بالذكر أن بنك 
اخلليج املتحد، وهو شـــركة 
مصرفيـــة اســـتثمارية تابعة 
الكويـــت  لشـــركة مشـــاريع 
(القابضـــة) (كيبكـــو)، يقوم 
بإدارة شبكة إقليمية من بنوك 
اســـتثمارية وشـــركات إدارة 

األصول.  

 الموجودات اإلجمالية للبنك نمت إلى ٢٫٥ مليار دوالر 

 باعت ٣٫٦ ماليين وحدة من يناير إلى يونيو

 «الوطنية لالتصاالت» تجري السحب
  الشهري من سلسلة سحوبات «الرابح»

 «الدولي» ينظم برنامج أساسيات العمل
  المصرفي اإلسالمي للموظفين حديثي التعيين

 وزير التجارة بحث تعزيز  إجمالي عدد الفائزين في السحب بلغ ٢٠٠ عميل
  العالقات االقتصادية السودانية

 حظر استيراد المركبات المستعملة
   التي مضى على صنعها ٥ سنوات 

 «بنك أوف أميركا» يغلق ١٠٪ من فروعه

 اســــتقبل وزير التجارة والصناعة أحمد الهارون في مكتبه صباح 
امس سفير اجلمهورية السودانية لدى الكويت د.ابراهيم ميرغني.

  وتركزت احملادثات حــــول توثيق العالقات التجارية واالقتصادية 
بني البلدين الشقيقني وآفاق تنميتها وتطويرها خالل السنوات القليلة 
القادمة والعمل علــــى تبادل الزيارات من خالل وفود اقتصادية عالية 
املستوى، كما ناقشا املوضوعات ذات االهتمام املشترك، وتبادل الطرفان 
وجهات النظر في االســــتثمارات اخلارجية املمكنة بينهما. هذا وحضر 
اللقاء الوكيل املساعد لشؤون التجارية اخلارجية عبدالعزيز اخلالدي 
والوكيل املساعد لشؤون الســــجل والعالمات التجارية شاكر الصالح 

ومدير مكتب وزير التجارة والصناعة عبدالرحمن احلساوي. 

 شدد الوكيل املساعد لشؤون الســــجل والعالمات بوزارة التجارة 
والصناعة شــــاكر الصالــــح على ضرورة التــــزام املواطنني واملقيمني 
والشركات واملؤسســــات بتطبيق القرار الوزاري رقم ٣٩ لسنة ٢٠٠٥ 
فيما يتعلق باســــتيراد املركبات والشاحنات واملعدات املستعملة وفق 
ما جاء بنصوص القرار وهي: حظر استيراد املركبات املستعملة والتي 
مضى على صنعها خمس سنوات ابتداء من سنة الصنع ويستثنى ذلك 
احلاالت التالية: ١ـ  السيارات ذات الطابع االثري التي مضى عليها مدة ال 
تقل عن خمسة وعشرين عاما. ٢ـ  سيارات الطلبة واملبعوثني دراسيا اذا 
كانوا ميتلكونها اثناء دراستهم وملرة واحدة فقط. ٣ ـ السيارات املعدة 
الستخدام ذوي االحتياجات اخلاصة على ان تكون مجهزة لهذا الغرض. 
٤ ـ سيارات العاملني بهيئات السلك السياسي الديبلوماسي والهيئات 
واملنظمات الدولية. ٥ ـ املركبات واملعدات الثقيلة املخصصة لالغراض 
االنشــــائية والزراعية والنقل للشركات واملؤسسات فقط، شريطة اال 

يكون مضى على صنعها عشر سنوات من تاريخ الصنع. 

 نيويورك ـ د.ب.أ: يعتزم «بنك أوف أميركا»، أكبر مصرف أميركي، 
تقليص شبكته البالغة ٦١٠٠ فرع بنسبة ١٠٪.

  وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس أن الرئيس التنفيذي 
للبنك كينيث لويس أبلغ املستثمرين بذلك األسبوع املاضي خالل اجتماع 

عقد في شارلوت بوالية نورث كارولينا حيث يقع مقر الشركة.
  ويأتي تقليص شــــبكة فروع «بنك أوف أميركا» عقب توســــعات 

استمرت عقدين من الزمن.
  ومن جانبه قال رئيس قطاع االتصاالت بالشــــركة جيمس ماهوني 
لوكالة بلومبــــرغ لألنباء االقتصادية: «ليس لدينا خطة نهائية للعدد 

النهائي للفروع، رؤيتنا هي تقليص الشبكة مبرور الوقت». 
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 مبيعات المنازل في الواليات المتحدة 
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 تراجع مبيعات «تويوتا» لم يؤثر على احتاللها املركز األول عامليا  المصدر: مكتب التعداد األميركي 

 «موديز»: دبي تواجه خطر انخفاض جديد ألسعار العقارات
 دبيـ  األسواق.نت: قالت مؤسسة «موديز» خلدمات 
املستثمرين إن قطاع العقارات في دبي يواجه خطر 
حدوث املزيد من االنخفاض في األسعار بسبب موسم 
الصيف وقدوم رمضان ومغادرة املغتربني لإلمارة، 

فضال عن زيادة العرض.
  ورأت «موديز» أن سوق العقارات السكنية في 
دبي مازال يشهد فائضا بشكل عام ومن غير احملتمل 
أن يســـتقر االجتاه التنازلي للســـوق قبل النصف 
الثاني من عام ٢٠١٠. مضيفة أن املؤسسات املالية لم 
تستأنف عملية اإلقراض على نحو واسع وسجلت 
شـــركات التطوير عددا من حاالت تعثر املشترين 

في السداد.
  وقال نائب رئيس «موديز» مارتن كوهليس إن 
«العـــرض الفائض ليس من املرجـــح أن يهبط في 
غضون األشهر االثني عشر القادمة نظرا لديناميكية 
تطورات العرض والطلب، مـــا قد يؤدي إلى ركود 

األسعار أو تعرضها لهبوط آخر».
  وتعرض قطاع العقارات في دبي الذي كان مزدهرا 
إلى ضربة في أواخر العام املاضي، عندما أنهت األزمة 
االقتصادية العاملية وهبوط أســـعار النفط الطفرة 
االقتصادية في منطقة اخلليج. ويتوقع أن تنخفض 
أسعار املساكن في اإلمارة بنسبة ٢٠٪ في عام ٢٠٠٩، 

وفقا ملسح أجرته رويترز في يونيو املاضي.
  وفقـــدت اآلالف من فرص العمـــل ومن املتوقع 
أن تغـــادر موجة جديدة مـــن املغتربني اإلمارة في 
املـــدى القريب ما لم يجدوا وظائف جديدة، وفقا لـ 

«موديز».
  واوضحت أن «ثمة أدلة تشير إلى أن العديد من 
املغتربني الذين مت االستغناء عنهم سمح لهم بالبقاء 
حتى نهاية املوســـم الدراسي في يونيو دون إلغاء 

تأشيراتهم ضمن الفترة املعتادة والبالغة ٣٠ يوما». 
وتطرقت «موديز» في تقريرها إلى اندماج شركة «إعمار 
العقارية» مع شركتني أخريني. وكانت «موديز» قد 
وضعت تصنيفات جهة اإلصدار للمدى البعيد لشركة 
إعمار ومجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية 
قيـــد املراجعة مع احتمال تخفيضها في ٣٠ يونيو، 

بعد اإلعالن عن إمكانية اندماج املجموعتني.
  وقالت ان عملية الدمج ستؤدي إلى ظهور عمالق 
جديد في الســـوق العقاري في دبي وقاعدة عقارية 

منقطعة النظير.
  وذكرت موديز أن عدة عوامل أخرى مثل افتتاح 
مترو دبي وتدشـــني برج دبي وبدء موسم الصيف 
من شـــأنها أن حتدد هيئة سوق العقارات السكنية 
في اإلمارة على املدى القصير، وقد تؤدي إلى وجود 
فرق كبير في األسعار بني املناطق السكنية في دبي، 
األمر الذي قد تستفيد منه شركة «إعمار» والوحدات 

العقارية التابعة ملجموعة دبي القابضة.
  وقال كوهليس «إن زيادة حصة احلكومة في إعمار 
قد ال تكون كافية للتخفيف من اآلثار الضارة التي 
قد يخلفها الدمج على املالءة االئتمانية األساســـية 

في الشركة».
  وأضاف «كما ان استمرار ضعف السوق واحتماالت 
تراجع تدفق النقد على املديني القريب واملتوســـط 
ســـيؤثران على التقـــدم الذي حتـــرزه املجموعة 

املدمجة».
  وقالت موديز انها ســـتبقي تصنيفات لشـــركة 
اعمار العقارية ودبي القابضة قيد االستعراض حتى 
يكتمل االندماج املزمع بني شـــركة إعمار العقارية 
احمللية، وثالث شـــركات في صيغتـــه النهائية في 

نهاية عام ٢٠٠٩. 


