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مرتضى بن قاسم فاضل

»سما مسقط« تنضم للمعرض 
الدولي للعقار السادس

أعلنت شركة »سما مسقط للعقارات« مشاركتها في املعرض الدولي 
للعقار السادس والذي تنظمه شركة آنة جروب لتنظيم املعارض واملؤمترات 
خالل الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر احلالي. وصرح املدير العام للشركة 
مرتضى بن قاسم فاضل بأن الشركة ستقدم خالل تواجدها في املعرض 
الذي يجمع 25 شركة عقارية محلية وخليجية كبرى مجموعة من املشاريع 

التي قد عملت عليها الشركة جاهدة لطرحها خالل املعرض.

أش����ار تقرير صادر عن »الفاينانشيال 
تامي����ز« ال����ى ان رئيس مجموعة س����عد 
املتعثرة معن الصانع قد فشل في إسقاط 
أمر بتجمي����د أصول له حول العالم بقيمة 
9.2 ملي����ارات دوالر، بينما تنظر احملاكم 

البريطاني����ة نزاعا قانوني����ا في تطورات 
متصلة بهذا الش����أن. وأضافت الصحيفة 
ووفقا ملا نش����ره موقع »أرقام« ان النزاع 
القانوني في احملاكم البريطانية يعد جزءا 
من معركة علنية بني مجموعتي »س����عد« 

و»القصيبي« املتعثرتني اللتني يصل حجم 
ديونهما لدى البن����وك اإلقليمية والعاملية 
20 ملي����ار دوالر. ومن ناحية أخرى، نفت 
مصادر مصرفية ملوقع »أس����واق« ما تردد 
عن قبول البنوك الس����عودية خسارة %15 

من مس����تحقاتها مقابل تلك التسوية، وأن 
تكون املصارف السعودية قد وافقت على 
هذا الشرط أو تعرضت ملثل هذه اخلسارة،  
كم����ا ان البنوك الكويتية تواصل جهودها 

للوصول إلى تسوية شبيهة.

مجموعة »سعد« فشلت في إسقاط أمر تجميد أصولها
البنوك الكويتية تواصل جهودها للتوصل لتسوية مماثلة لصفقتها مع البنوك السعودية

برميل النفط الكويتي 
ينخفض سنتًا ليستقر 

عند 67.06 دوالرًا

هبوط الدوالر يقود 
النفط لالرتفاع 

»الخليج« يعلن أسماء 
الفائزين في سحب 

الدانة األسبوعي 

ارتفع س���عر برميل النفط 
الكويتي سنتا واحدا ليستقر 
عند مستوى 67.06 دوالرا في 
تعامالت اول من امس االثنني 
مقارنة بتعامالت يوم اجلمعة 
املاضي والبالغ 67.07 دوالرا. 
وتشهد أسعار النفط العاملية 
في الفت���رة االخيرة حالة من 
التذبذب بسبب تأثرها بشكل 
كبي���ر باالنب���اء االيجابية او 
السلبية حول انتعاش او ركود 
االقتصاد العاملي وحركة اسواق 
املال ف���ي البورصات العاملية 
اضافة الى العوامل الفنية من 
طلب وعرض اخلاصة باسواق 
النفط العاملية وغيرها.  ويعتبر 
النفط  السعر احلالي لبرميل 
الكويت���ي اقل من املس���توى 
املستهدف من قبل دول أوپيك 
لكنه في وض���ع جيد مقارنة 
باملستوى املتدني الذي وصل 
العام احلالي  اليه في بداي���ة 
عندم���ا وصل الى م���ا يقارب 
32 دوالرا للبرمي���ل نزوال من 
مستوى 136 دوالرا التي وصل 

اليها في يوليو 2008. 

لندن � رويت���رز: ارتفعت 
النفط أكثر من دوالر  أسعار 
متجاوزة 71 دوالرا للبرميل 
امس مدعومة بتراجع الدوالر 
عقب تقرير أفاد بأن دول اخلليج 
العربية جتري محادثات مع 
دول اخرى بش���أن استبدال 
الدوالر بسلة عمالت في جتارة 
النفط، وس���ارع مسؤولون 
بارزون في السعودية وروسيا 
والكويت واإلمارات بنفي ما 

ورد في التقرير.
وساعد ارتفاع أسواق األسهم 
مدعوم���ة بتقرير إيجابي عن 
قطاع اخلدمات األميركي صدر 
أول من امس ساعد في تعزيز 
معنويات املستثمرين وجتديد 
آمال االنتعاش االقتصادي في 

أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع سعر اخلام األميركي 
اخلفيف في عقود نوفمبر 1.22 
الى نحو 71.63 دوالرا  دوالر 
قبل ان ينخفض الى نحو 71.40 
دوالرا، وكان قد ارتفع 46 سنتا 
اول من امس وجرت تسويته 

على 70.41 دوالرا.

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
الفائزي���ن في س���حب الدانة 
األس���بوعي، حيث نال محمد 
زيتون اجلائزة الكبرى وقدرها 
10000 دينار، بينما فاز كل من: 
عبدالرحمن أحمد وأحمد خلف، 
م.رمي ردعان، ناصر حسني عبد 
الرسول الباذر وإقبال العطار 

بجائزة قدرها 1000 دينار. 
 ومع إط���الق حملة الدانة 
س���يتعني على عم���الء البنك 
إيداع مبلغ ق���دره 400 دينار 
وهو احلد األدنى لفتح حساب 
الدانة، ومبجرد إبقاء هذا احلد 
األدنى سيدخل العميل تلقائيا 
الس���حوبات األسبوعية،  في 
الشهرية والسنوية. ويتميز 
س���حب الدانة ع���ن غيره من 
الس���حوبات بأن���ه ال مين���ح 
العمي���ل فرصة توفير النقود 
فق���ط، بل مينحه أيضا فرص 
متعددة للفوز في السحوبات 
األسبوعية، الشهرية والسنوية 
مع العلم أن���ه كلما زاد املبلغ 
املودع وطالت مدة بقائه، زادت 

الفرص املتاحة للفوز. 
هذا ويتيح حس���اب الدانة 
لعمالء بنك اخلليج املزيد من 
الفرص للفوز بجوائز أسبوعية 
وشهرية وس���نوية. والقيمة 
املضافة تبدأ بفتح حساب الدانة 
اجلديد قبل 5 أيام عمل تسبق 
السحب، مما يخولهم تلقائيا 
لدخول السحب األسبوعي، أو 
بفتح حساب الدانة قبل شهر 
لدخول الس���حب الشهري أو 

السنوي.


