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عمان � كونا: اعلن���ت مجموعة اردنية خاصة 
امس عن اطالق صندوق اس���تثماري بالتزامات 
قدرها 100 ملي���ون دوالر وباغالق نهائي متوقع 
بقيمة 200 مليون دوالر للعمل في الشرق االوسط 

وشمال افريقيا.
وقال مس���ؤولون ف���ي »مجموعة فرس���ان« 
املتخصصة في اس���تثمارات امللكية اخلاصة في 
تصري���ح صحافي عقب توقي���ع اتفاقيات حتدد 
التزامات االطراف املش���اركة في الصندوق الذي 
اطلق عليه اس���م »فرس���ان كابيتال بارتنرز« ان 
الصن���دوق حصل على التزامات من مؤسس���ات 

اقليمية ودولية.

وذكروا ان انطالق الصندوق الذي سيعقد اول 
اغالق بقيمة 100 مليون دوالر في االول من شهر يناير 
املقبل يأتي في وقت مثالي نظرا للتضييق االئتماني 
احلالي وشح رؤوس اموال الشركات والتقييمات 
املغرية للعديد من هذه الشركات، متوقعني ان يحقق 

الصندوق عوائد مجزية للمستثمرين.
وسيركز الصندوق على متلك حصص مؤثرة في 
شركات متوسطة احلجم وسيقوم بتنفيذ العديد 
من التعزيزات في الشركات املشمولة في محفظته 
االس���تثمارية من ضمنها حتديد االستراتيجيات 
العامة لهذه الشركات وزيادة كفاءة العمليات االدارية 

وهيكلة رأس املال.

األردن تدشن صندوقًا استثماريًا
بقيمة 100 مليون دوالر  

د. ناصر الزيد

رزان السويدي

عبد الفتاح معرفي

يقيم مركز التحكيم التجاري 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
بالتع���اون مع مرك���ز القانون 
للتدريب اليوم برنامجا تدريبيا 
للمحامني حديثي التخرج األول 
حتت رعاية رئيس املجلس األعلى 
للقضاء املستشار يوسف الغنام 
الرشيد، واستضافة من الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي مبقر 
الهيئة مبركز ابن الهيثم للتدريب 
مبنطقة العديلية بالكويت ابتداء 
من 21 ديسمبر ويستمر البرنامج 
ملدة ثالثة أشهر وينتهي في أواخر 

شهر مارس 2010 بالكويت.
وقد صرح األمني العام للمركز 
د. ناصر الزيد بأن هذا البرنامج 
العلمي التدريبي القانوني أول 
الش���رق األوسط  س���ابقة في 
لتدريب احملامني حديثي التخرج 
على أصول وفن مهنة احملاماة 
بالكويت، حيث مت إعداده بعناية 
من قب���ل رواد املهنة وأصحاب 

أكدت مدير العالقات العامة 
بش���ركة غزال للتأمني )إحدى 
شركات مويا القابضة( رزان داود 
الكويتي  الشباب  أن  السويدي 
من اجلنس���ني ميلك من القدرة 
والكف���اءة ما يجعله قادرا على 
االنخ���راط في ميادي���ن العمل 
املختلفة، الفتة إل���ى أن كل ما 
يحتاجونه قبل مباشرة العمل هو 
التأهيل والتدريب على طبيعة 

العمل الذي سيقوم به.
وقالت الس���ويدي مبناسبة 
مش���اركة ش���ركة مويا إلدارة 
القابضة وشركاتها  املش���اريع 
 ،GHIC التابعة )غ���زال للتأمني
الشركة العاملية خلدمات الدفع 
اإللكترونية UPS، شركة جلوبال 
للخدمات اللوجستية والتخزين 
 POSTA بوسطه بلس ،GLOW
PLUS في انشطة مؤمتر ومعرض 
الف���رص الوظيفية الس���ادس 
»وظائف 2009« والذي سيقام 
برعاية إس���تراتيجية لبرنامج 
إع���ادة هيكلة الق���وى العاملة 
واجله���از التنفيذي للدولة في 
الفترة من 27 الى 30 ديس���مبر 

يه���دف إل���ى تدري���ب الكوادر 
القانونية حديثة التخرج على 
مهنة احملاماة وأصولها وتزويد 
القانونية  املتدربني بامله���ارات 
والعلمية الالزمة للنجاح باملهنة، 
وتأهيل املشاركني لالنتقال من 
إلى احلياة  الدراسة األكادميية 
العملية ورفع مس���توى الثقة 
املهنية وتطوير كفاءتهم وجودة 
أدائهم املهني، وهو ما ينعكس 
ايجابيا على مستقبل تلك املهنة 
وزيادة الوعي القانوني وإعداد 
جيل متميز من احملامني القادرين 
على تقدمي مناذج ناجحة والذين 
يعدون الركيزة األساسية للحفاظ 
على حقوق املجتمع أمام القضاء. 
وقد جاءت مس���اهمة ومساندة 
العديد من اجلهات املعنية ذات 
العالقة بالكوي���ت إميانا منها 
بأهمية هذا البرنامج وضرورة 
عقده لرفع مستوى هذه الطليعة 

من احملامني حديثي التخرج.

في املجال التأميني تزداد بشكل 
مطرد م���ع الزي���ادة امللحوظة 
للشركات الكويتية التي تعمل في 

هذا املجال بالسوق احمللية.
التوس����عات  أن  وأضاف����ت 
االستثمارية واجلغرافية للشركات 
الكويتية تتطلب املزيد من العمالة 
املؤهلة وهو ما يعزز فرص الشباب 
في احلصول على فرص وظيفية 
مواتية ميكنهم من خاللها حتقيق 
أو تطوير  الوظيفية  طموحاتهم 

مسيرتهم املهنية.
وذكرت الس����ويدي أن شركة 
مويا وش����ركاتها التابعة ستقدم 
فرصا وظيفية في عدد من إداراتها 
وذل����ك من خالل مش����اركتها في 
املعرض، الفتة إلى أن كل شركة 
تقوم بتدري����ب الكوادر اجلديدة 
التي تستقطبها من خالل برامج 

متطورة في مجال عملها.
وأوضحت أن املجموعة تضم 
العمالة  عمال����ة وطنية تف����وق 
األجنبية، وأنه����م يعملون على 
رفع معدالت نس����ب هذه العمالة 
بشكل يتوافق مع استراتيجيتها 

وتوسعاتها.

اخلب���رات املتمي���زة في مجال 
احملام���اة بالكويت، كما أن هذا 
البرنامج يتضمن العديد من املواد 
القانونية النظرية وورش العمل 
امليدانية  التطبيقية والزيارات 
للجهات املعنية التي يتعامل معها 

احملامون في عملهم.
وأضاف الزيد ان هذا البرنامج 

اجلاري بقاع���ة الراية وتنظمه 
ش���ركة فيجن لالستش���ارات، 
ان املع���رض ميثل فرصة هامة 
الشابة في  للمواهب والطاقات 
كل املج���االت وذل���ك من خالل 
التنس���يق مع ممثلي الشركات 
وأصحاب الوظائف، الفتة إلى أن 
املعرض يعد فرصة لكل الباحثني 
عن فرص عمل تناسب قدراتهم 
ومؤهالته���م العلمي���ة ولديهم 
طاقات إنتاجية كامنة، وتشير 
أيضا إلى أن الفرص الوظيفية 

ألول مرة في الكويت

»غزال للتأمين« تشارك في معرض الفرص الوظيفية السادس

مركز التحكيم التجاري يعقد برنامجًا 
تدريبياً للمحامين حديثي التخرج

السويدي: الفرص الوظيفية 
في القطاع  التأميني تزداد بشكل مطرد

»جميرا« و»دبي القابضة« جزء ال يتجزأ

مصادر: سداد الديون بالكامل اليزال خياراً مطروحاً أمام دبي

»دبي القابضة« لن تبيع
مجموعة جميرا  للفنادق

»دبي العالمية« تجتمع اليوم مع الدائنين 
وتوقعات بتجميد سداد المدفوعات

رويترز: قال الرئيس التنفيذي ملجموعة جميرا 
للفنادق جليرالد لوليس إن مجموعة دبي القابضة 
ال تن���وي بيع املجموعة أو ادراجها في البورصة 

لسداد الديون التي تستحق العام املقبل.
وأفاد لوليس بأن »جميرا ودبي القابضة جزء 
ال يتجزأ«، مبينا ان دبي القابضة ستكون بخير، 
وهزت دبي االسواق العاملية في 25 نوفمبر حني 
طلبت من دائنني وقف املطالبة بسداد ديون بقيمة 
26 مليار دوالر خاص���ة مبجموعة دبي العاملية 
ووحدتيها العقاريتني الرئيسيتني نخيل وليمتلس 

وورلد. وجتتمع دبي مع الدائنني اليوم.
 وفي االس���بوع املاضي حصلت االمارة على 

مساعدات حجمها عشرة مليارات دوالر من ابوظبي 
مما أتاح لها تفادي العجز عن سداد صكوك اصدرتها 
نخيل بقيمة 4.1 مليارات دوالر، ويبلغ حجم ديون 
دبي القابضة التي يحني أجل استحقاقها في النصف 

االول من العام املقبل حوالي 1.9 مليار دوالر.
 والغيت خطة اندماج بني ثالث شركات عقارية 
تابعة لدبي القابضة وهي دبي العقارية وسما دبي 
وتطوير وبني شركة اعمار في التاسع من ديسمبر 
بسبب حالة عدم اليقني إزاء ديون الشركات املتصلة 
بإمارة دبي، وتدي���ر مجموعة جميرا فندق برج 
العرب في دبي وثمانية فنادق اخرى كما تش���يد 

حاليا 14 فندقا.

 وصدمت دبي األسواق العاملية يوم 25 نوفمبر 
حينما طلبت تأجيل س����داد دي����ون تبلغ 26 مليار 
دوالر. وأتاحت مس����اعدات قدرها عش����رة مليارات 
دوالر قدمتها أبوظبي األسبوع املاضي لدبي الوفاء 
مبدفوعات صكوك مستحقة على نخيل حجمها 4.1 

مليارات دوالر.

رويترز: أفادت مصادر بأن دبي قد تسدد ديونها 
بالكامل للدائنني وذلك رغم التوقعات بأنها ستطلب 
من الدائنني وقف املطالبة مبستحقاتهم ريثما تعيد 
هيكلة ديون تبلغ نحو 22 مليار دوالر مس����تحقة 

على مجموعة دبي العاملية املتعثرة.
 وقال����ت إن اثنني من كبار املس����ؤولني في دبي 
أبلغا زعماء ماليني في لندن أثناء رحلة لبناء الثقة 
ف����ي بريطاني����ا والواليات املتحدة إن خيار س����داد 
القروض املصرفية »متت مناقشته كحل ممكن في 
األمد املتوس����ط«.  وقابل الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة املالية لدبي 
ومحمد الشيباني رئيس اللجنة مسؤولني في لندن 
ي����وم اخلميس املاضي قبل س����فرهما إلى الواليات 
املتحدة.  ونقال عن ش����خص حضر احملادثات قول 
»لقد أوضحا أن هناك عددا من اخليارات تراها حكومة 
دبي ممكنة ومالئمة لدبي العاملية ومن بينها سداد 
املس����تحقات بالكامل«، وستجتمع دبي العاملية مع 
الدائنني اليوم ومن املتوقع أن تطلب رسميا جتميد 
سداد مدفوعات دين يرتبط بشكل أساسي بوحدتيها 

العقاريتني نخيل وليمتلس.

»موبينيل« تختار »برايم« لتقييم 
عرض »فرانس تليكوم« لشرائها

تحديد المدة الزمنية إلطالق العملة 
الموحدة ينتظر نتائج الدراسات الفنية

القاهرة: اختارت الش����ركة املصرية خلدمات التلفون احملمول 
)موبينيل( شركة برامي كابيتال لهيكلة الشركات والترويج وتغطية 
االكتتابات لتقييم عرض الشراء االجباري املقدم من شركة فرانس 

تليكوم بقيمة 245 جنيها لكل سهم في موبينيل.
 وذك����رت موبينيل - في بيان لها أمس - أنها اختارت »برامي« 
للقيام بدور املستش����ار املالي املستقبل على أن يتم تقدمي التقرير 

قبل اخلامس من يناير املقبل.
 وأوضحت الشركة أنه وفقا لهذا التقرير سيصدر مجلس إدارة 
»موبينيل« بيانا يبرر فيه رأيه في مدى جدوى العرض الفرنسي 
ونتائجه وأهميته للشركة ومساهميها والعاملني فيها وذلك قبل 

التاسع من يناير املقبل.
 وأكدت الشركة التزامها مببدأ وقواعد اإلفصاح والشفافية املعمول 
بها في سوق املال املصري، وكانت هيئة الرقابة املالية املصرية قد 
اعتمدت االسبوع املاضي عرضا من شركة »أوراجن بارتيسيبيشنز« 
التابعة لفرانس تليكوم لشراء 48.9% من أسهم املصرية خلدمات 

التلفون احملمول )موبينيل( بسعر 245 جنيها للسهم.
 ويقل سعر العرض الفرنسي - الذي ترفضه أوراسكوم تليكوم 
املالكة لنسبة 36% في موبينيل - بنحو 28 جنيها من السعر الذي 
حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية للصفقة والبالغ 273.26 

جنيها للسهم.
 ونش����ب نزاع بني ش����ركتي »أوراس����كوم تليكوم« و»فرانس 
تليكوم« - املس����اهمني الرئيس����يني في »موبينيل« - على بعض 
األمور املتعلقة باإلدارة، مما دفعهما للجوء حملكمة التحكيم التي 
أق����رت في مارس املاضي قيام أحد الطرفني بش����راء حصة اآلخر، 
وأبدت فرانس تليكوم رغبتها في ش����راء حصة أوراسكوم بسعر 

273.26 جنيها للسهم.

الرياض � يو.بي.آي: كش����ف األمني العام املس����اعد ملجلس التعاون 
اخلليجي للشؤون االقتصادية محمد املزروعي أن املجلس النقدي اخلليجي 
وهو اجلهة املكلفة وضع جدول زمني إلطالق العملة اخلليجية املوحدة 
س����يقوم بإجراء جميع الدراس����ات النقدية واملالية الالزمة لبدء إطالق 
العمل����ة اخلليجية املوحدة.  وأوضح املزروعي أن حتديد املدة الزمنية 
إلطالق العملة اخلليجية س����يخضع لنتائج الدراسات التي ستقوم بها 
فرق فنية متخصصة وبناء توصياته����ا. وكانت دول مجلس التعاون 
اخلليجي أكدت في نهاية قمتها الس����نوية التي عقدت األسبوع املاضي 
في الكويت ثقتها في قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون على جتاوز 
تبعات األزمة املالية واالقتصادية العاملي����ة. وأعطت القمة توجيهاتها 
إلنشاء مجلس نقدي وطلبت من مجلس إدارته العمل على وضع جدول 
زمني إلصدار العملة اخلليجية املوحدة التي كان يفترض أن تصدر في 

العام 2010 بحسب اجلدول الزمني األساسي.

تأكيداً لدعم العالقات االقتصادية بين البلدين

وفد اقتصادي وتجاري تركي كبير 
تستضيفه غرفة التجارة غداً

وفرص منوه. وخالل السنوات الثالث املاضية زاد 
حجم التبادل التجاري بني البلدين من 220 مليون 
دوالر الى حوالي 500 ملي����ون دوالر كما تضاعف 
حجم االستثمارات الكويتية في تركيا من 3 مليارات 

دوالر الى 6 مليارات دوالر.
وخطا االقتصاد التركى خطوات واسعة نحو مزيد 
من االنفتاح على اقتصادات العالم وتقدمي تسهيالت 
كبيرة للقطاع اخلاص واطالق دوره في العديد من 

املجاالت التي لم يكن يعمل فيها من قبل.
كما مت التركيز على استقطاب استثمارات جديدة 
والتوجه نحو اس����واق معينة مثل اوروبا والشرق 
االوسط ودول مجلس التعاون ودول االحتاد الروسي 

واجلمهوريات الروسية املسلمة.
وحسب مؤسس����ة دعم وتشجيع االستثمار في 
تركيا التابعة ملجلس الوزراء فان هناك الكثير من 
االس����باب التي متيز تركيا عن غيرها في مقدمتها 
االقتصاد القوي الذي منا مبتوسط 6% سنويا خالل 
السنوات السبع االخيرة. وخالل الفترة من عام 2003 
الى 2008 فان الناجت احمللي االجمالي قفز من 305 الى 
742 مليار دوالر اي الضعف تقريبا ما جعل تركيا 

حتتل املركز ال� 15 كأكبر اقتصاد في العالم.

تأتى اس����تضافة غرفة جتارة وصناعة الكويت 
غدا للرئيس التركي عبداهلل غول لتؤكد اهمية البعد 
االقتصادي في الزي����ارة التي يقوم بها الى الكويت 
غدا على رأس وفد يضم الكثير من االقتصاديني من 

القطاعني احلكومي واخلاص.
وفي بيان نش����رته »كون����ا« فإنه من املنتظر ان 
يرافق الرئيس التركي وفد اقتصادي وجتاري كبير 
من مختلف النواحي االقتصادية التركية خاصة تلك 
التي تتعلق باالستثمار في القطاعات االكثر جذبا في 
تركيا كالبنوك والسياحة والصناعة وقطاع التجزئة. 
ويعتبر غول ثاني مس����ؤول تركي رفيع املستوى 
يلتقى اعضاء غرفة جتارة وصناعة الكويت ومجتمع 
االعمال الكويتي بعد لق����اء رئيس الوزراء التركي 
طيب رجب اردوغان في اكتوبر من عام 2005 والذي 
انعك����س بوضوح على تطور العالقات االقتصادية 
بني الطرفني في السنوات الالحقة واثمر الكثير من 
االجنازات. وتش����هد العالقات االقتصادية التركية � 
الكويتية تطورا ومنوا في مختلف املجاالت بسبب 
الدع����م الذي تلقاه من القيادة السياس����ية للبلدين 
باالضافة الى جهود رجال األعمال واملستثمرين من 
الطرفني والذين يثقون جميعا بقدرات السوق التركي  اآلفاق الجديدةلتنفيذ برنامج الحكومة ساعد قطاع االستثمار على الصعود

معرفي لـ »األنباء«: »التجارية العقارية« تتجه للقضاء للحصول 
على حقوقها  في مساكن الجهراء منخفضة التكلفة 

»الشركة« ال توجد لديها أي استثمارات داخل دبي وال أبوظبي

»دار الخبير«: الصفاء السياسي وجدولة »جلوبل« عوامل 
ساعدت سوق الكويت الختراق حاجز الـ 7000 نقطة

عمر راشد 
حسمت الش���ركة التجارية العقارية أمرها في احلصول 
على حقوقها في قضية مشروع اجلهراء باللجوء إلى القضاء، 
حيث كشف رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة 
عبد الفتاح معرفي أن الشركة تكبدت مبلغا ماليا قدره 1.6 
مليون دوالر، مؤكدا أن الش���ركة لم جتد سبيال ألخذ حقها 
سوى باللجوء للقضاء للفصل بني الشركة وهيئة الرعاية 

السكنية.
 وأشار معرف���ي في تصريح ل� »األنباء« الى أنه وبعد أن 
فازت الشركة باملن���اقصة من الن���احية الف���نية باإلضافة 
لكونه���ا قدمت أقل األس���ع����ار تري������د الهي���ئة أن تطرح 
املناقص���ة مرة ثاني���ة، مبي����نا أنه نتيج���ة الدراس�����ات 
والرسومات الهندسية التي قدمتها الشركة للف����وز مبناقصة 
الرعاية السكنية لبناء منازل منخفضة التكاليف في منطقة 

اجلهراء.

 وأوضح ان الهيئة طلبت من الشركة أن تكون مشاركة 
في املشروع وقامت الشركة بإرسال كتاب باملوافقة، مشيرا 

الى أنه وبالرغم من ذلك توقفت األمور متاما.
 وأوض���ح معرفي أن الش������ركة ال توج������د لدي��ها أي 
اس���تثمارات داخ���ل دب���ي وال أب���وظ�بي مش���يرا الى أن 
استثمارات الشركة اخلارجية تتم��حور في اململكة العربية 

السعودية.
وطالب معرفي بضرورة إعطاء الفرصة للقطاع اخلاص 
كونه قطاعا مبدعا يستطيع رفع املعاناة عن كاهل الدولة.

 وبنينّ معرفي أن هناك مبادرات كثيرة من القطاع اخلاص 
حبيسة األدراج.

وزاد بقول���ه يجب على الدولة إعطاء مش���اريع للقطاع 
اخلاص وإدخال املواطنني فيه من خالل اكتتاب عام، مؤكدا 
أن هذه الطريقة كفيلة ببقاء املشاريع اجليدة داخل الكويت 

بدال من هجرتها إلى دول أخرى. 

ق���ال تقرير 
شركة دار اخلبير 
لالستش���ارات 
ي���ة  د القتصا ا
العام لسوق  واإلدارية ان املؤشر 
الكويتي اس���تطاع هذا  األس���هم 
األسبوع أن يعود ويخترق حاجز 
ال� 7000 نقطة، ليغلق على ارتفاع 
بلغت نسبته 5.1%، وقد سجل اعلى 
مستوى إغالق يوم األربعاء املاضي 
خالل خمسة أسابيع ماضية، وجاء 
هذا األداء اإليجابي مدعوما بصعود 
قطاع االستثمار وبأجواء التفاؤل 
الناجم����ة عن الصفاء السياس����ي 
وجتديد الثقة في مجلس الوزراء 
مما يفت����ح آفاقا جدي����دة لتنفيذ 
برنامج احلكومة القائم على تنفيذ 
جملة من املشروعات طال انتظار 
األسواق لها، وهو ما يعد مبنزلة 
اشارة حتفيزية جديدة للشركات 
املدرجة في السوق، كما كان إلعالن 
دبي عن حصولها على دعم مالي من 
حكومة أبوظبي بقيمة 10 مليارات 
دوالر ملعاجلة مشاكل مؤسسة دبي 
العاملية، حيث خصصت حكومة 
دبي 4.1 مليارات دوالر لتستخدم 
في سداد الصكوك املستحقة على 

هذا وقد أغلق مؤشر السوق 
الرئيسي يوم اخلميس 17 ديسمبر 
2009 مسجال 7104.3 نقاط بارتفاع 
نسبته 5.1% عن إغالق األسبوع 
املاضي في حني بلغ املؤشر الوزني 
397.33 نقطة بارتفاع قدره %5.2. 
أما بالنسبة لقيمة التداول السوقي 
فقد ارتفعت هذا األس���بوع حيث 
بلغت 410.8 ماليني دينار مقابل 
185.5 مليون دينار لألسبوع املاضي 
بنسبة منو 121% وارتفعت كمية 
التداول بنس���بة 151.7% ببلوغها 

3.34 مليارات سهم.
وعن توقعاته لالسبوع املقبل، 
قال التقرير انه بعد األداء االيجابي 
الذي شهده السوق الكويتي، فإننا 
نستمر في توقعاتنا املتفائلة على 
غرار توقعاتنا لألسبوع املاضي، 
وأن يسود االستقرار ويتحسن 
األيام  التداول واألس���عار خالل 
املقبل���ة بانتظار إع���الن نتائج 
الرب���ع الرابع 2009 للش���ركات 
ونتيج���ة قضي���ة أجيلتي التي 
تنظر في 22 ديس���مبر اجلاري، 
ما لم تطرأ تغيرات جديدة تؤثر 
على سلوك املتعاملني في أسعار 

النفط واألسواق العاملية.

املشروعات االقتصادية املشتركة 
التي من املتوقع أن تنعكس إيجابا 

على قطاع االفراد والشركات. 
من جهة أخرى، فقد ارتفعت 
أسعار النفط هذا األسبوع، حيث 
أغلق سعر برميل نفط ناميكس 
يوم اخلميس 17 ديسمبر مسجال 
72.6 دوالرا بارتف���اع قدره 2.0 
دوالر نتيجة النخفاض املفاجئ 

في املخزون األميركي.

اخلسائر الهائلة التي شهدتها بعد 
األزمة املالية في دبي.

وتابع التقرير ان شركة جلوبل 
أعلنت ع���ن خطة إلعادة جدولة 
ديونها مما كان له اثر مضاعف 
على الس���وق وال ميك���ن إغفال 
ق���ادة مجلس  تأثير اجتماعات 
التعاون اخلليج���ي على إضفاء 
مزيد من أجواء التفاؤل مبستقبل 
االحتاد ونيته في تنفيذ جملة من 

شركة التطوير العقاري »نخيل«، 
وسيخصص املبلغ املتبقي من الدعم 
الفوائد واملصاريف  في تس����ديد 
التشغيلية للمؤسسة حتى تاريخ 
30 أبريل 2010 ش����ريطة جناحها 
في مفاوضاتها بشأن إعادة جدولة 
ديونها. وقد أث����رت هذه األخبار 
على أس����واق ال����دول اخلليجية، 
خاصة أسواق اإلمارات التي حققت 
ارتفاعات قوي����ة غطت جزءا من 

تقـريـر


