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»كولد ويل بانكر«: إسناد إدارة العقارات لشركات متخصصة 
يؤمّن للمالك ما بين 85 و90% من اإليرادات الحقيقية للعقار

ب���كل املهام بداي���ة من حتصيل 
اإليجار وجلب املستأجرين وحتى 
االتف���اق مع مقاول���ي الصيانة، 
ومنحه جميع الصالحيات، وهو 
األمر الذي يجعل بعض احلراس 
يتصرف���ون في العق���ار بحرية 
مطلقة، حيث ان بعضهم يقومون 
بحجز الشقق شاغرة لفترة طويلة 
حلني حصولهم على عموالت أو 
خلوات تتراوح قيمها ما بني 50 
و100 دينار عن كل ش���قة وهو 
األمر ال���ذي يضر باملالك ويبعد 
الكثير من املستأجرين عن السكن 
بالبناية، إلى جانب أنه يقلل من 
عوائدها، كما أن بعض احلراس 
يلجأون إلى بيع عقد احلراس���ة 
ألحد أقاربهم نظرا النش���غالهم 
بعمل آخر، ويؤجر البعض غرفة 
احلراسة من الباطن، حيث تقضي 
الشركة املديرة للعقار على كل هذه 
املشاكل وغيرها، من خالل قيامها 
باختيار احلارس امللتزم ومتابعته 

بشكل مستمر ويومي. 
وأكد التقرير أن إسناد إدارة 
العقارات لشركات أو مؤسسات 
متخصص���ة يحم���ي املالك من 
عمليات التالعب التي يقوم بها 
احلراس إلى جان���ب أنه يؤمن 
للمالك م���ا ب���ني 85 و90% من 
اإليرادات احلقيقية للعقار ويلعب 
دورا هاما في رفع كفاءة العقار 
وزيادة إيراداته، إلى جانب أنها 
تضمن له نسب إشغال مرتفعة 
تصل إل���ى 95% للعقارات، كما 
تخف���ف إدارة األم���الك من قبل 
الشركات املتخصصة للعقار من 
ع���بء الصيانة ومتابعة العقار 
وتطويره وتقلص من مصاريفه 

ما بني 10 و%20.

مبراتب متأخرة عن الدول الغربية 
وأميركا بالتحديد، حيث تندر عقود 
التسويق أو تكاد تختفي في ظل 
رفض املالك لها نتيجة اعتياده على 
الطريقة السائدة وكثرة الوسطاء 
الذين يرتضون بالعمل بدون عقود 
وساطة. وقد وصلت إلى الشركة 
بيانات عن عقارات من أشخاص 
يدعون أنهم مفوضون من املالك 
ببيع البناية وحني حترت الشركة 
واتصلت باملالك تبني أن العقار غير 
معروض للبيع وليس في نيته 

بيعه حتى على املدى الطويل.

مالك العقارات

وبني التقرير أن الشركة رصدت 
م���ن خالل تعاملها في الس���وق 
العقاري احمللي أن أكثر من %70 
من مالك العقارات مازالوا مؤمنني 
بإدارة احلارس للبناية وقيامه 

عن املالك ويفرض على شركات 
الوساطة مش����اركتها بعمولتها 
لتسهيل إمتام الصفقة. وبات من 
الضروري تخصيص خط مباشر 
مع املالك سواء كان شركات أم أفراد 
لالستفسار أو الشكاوى لساعات 
محددة في اليوم، ووضع يافطة 

في مدخل العقار تبني ذلك.
وبني التقرير أن السوق العقاري 
احمللي بحاج����ة لكثير من اجلهد 
لتنظيفه وتنقيته من الذين يدعون 
مهنة الوساطة العقارية ويلصقون 
أسمائهم بأي عقار لغرض جني 

املال من دون أي جهد.
أكثر من  أن  التقرير  وأوضح 
90% من الوسطاء يسوقون بناء 
على تكليف ش����فهي من املالك أو 
الوكي����ل أو احلارس أو وس����يط 
املالك، وهو ما يزيد في عدم تنظيم 
مهنة الوساطة العقارية ويبقيها 

الشقق الشاغرة في العقار وعن 
السعر املطلوب من املالك، حيث 
اكتشفت الشركة فيما بعد عقب 
االتصال املباش����ر باملالك أن هذه 
املالك  األرقام غير صحيحة وأن 
يطلب مبلغا أقل بنحو 200 ألف 
دينار من ذاك املبلغ الذي تقدم به 
احلارس، وتبني أن غرض احلارس 
فقط هو افساد الصفقة للحفاظ 

على موقعه ووظيفته.
ونصح التقرير مالك العقارات 
االستثمارية بعدم ترك بناياتهم 
مطلق����ة هك����ذا في ي����د احلراس 
الذين يعبث بعضهم مبصاحلهم 
ويضيعون الكثي����ر من الفرص 
التقرير  الثمينة عليهم. ونصح 
بضرورة تسهيل الوصول اليهم 
في حال وجود مش����تري يرغب 
العقار حت����ى ال يتفرد  بش����راء 
احلارس أو الوكيل بالقرار بالنيابة 

التقرير  دع����ا 
ي  ر لعق����ا ا
كولد  لشركة 
وي����ل بانك����ر 
العاملي����ة ف����رع الكوي����ت، مالك 
العقارات االس����تثمارية لالنتباه 
إلى ما يحدث في عقاراتهم بسبب 
تواريهم عن األنظار ومنح احلراس 
كام����ل الصالحيات للتصرف في 
البنايات ومتثيلهم في كل ما يخص 

العقارات.
أن السوق اآلن  التقرير  وأكد 
ب����ات يضم العديد م����ن الفرص 
املواتية لبيع وش����راء العقارات 
االس����تثمارية، خاص����ة في ظل 
تراج����ع أس����عار البنايات خالل 
إلى  الس����ابقة ووصولها  الفترة 
إال  أسعار تعتبر مغرية للشراء 
أن هناك نسبة كبيرة من احلراس 
يسعون إلفساد تلك الفرص وعدم 
إمتام صفقات بيع البنايات بغرض 
احملافظة عل����ى مواقعهم بالعمل 
وتخوفهم من ضياع الوظيفة مع 

تغيير املالك.

تصرفات الحراس 

وأوضح التقرير أن »كولد ويل 
بانكر« من خالل تعاملها في السوق 
العقاري احمللي تعرضت ألكثر من 
واقعة كان احلارس هو اآلمر الناهي 
في العقار، حيث اكتشفت الشركة 
خالل تلك الصفقات أن احلارس 
يق����دم معلوم����ات مغلوطة عن 
عوائد البناية حيث تكون أقل من 
احلقيقية األمر الذي قلل من الرغبة 
في شراء البناية، ومن تلك احلاالت 
أيضا بناية كانت »كولدويل بانكر« 
وس����يطا لبيعها وتقدم حارسها 
ببيان����ات غير صحيحة عن عدد 

أكد أن السوق يضم العديد من الفرص ذات األسعار المغرية للشراء

»الوساطة«: »االحتياطي الفيدرالي« يطمئن األسواق 
باستمرار أسعار الفائدة المنخفضة على الدوالر

قال التقرير األسبوعي 
الدولية  للمجموعة 
للوساطة املالية في 
رصده حلركة أسواق 
املال العاملية انه في األسبوع الذي 
شهد حركة إضرابات شملت اليونان 
وفرنسا دافع الرئيس األميركي عن 
سياساته االقتصادية والتهم املوجه 
لها على انها اشتراكيه في حني طمأن 
برنانكي رئيس مجلس االحتياط 
الفيدرالي األسواق انه سيبقي أسعار 
الفائدة منخفضة على الدوالر فيما 
اذا احتاج االقتصاد لذلك للتغلب 
على الركود. واستفادت األسواق 
األميركية من تصريحات برنانكي 
يوم اجلمع����ة، باإلضافة لبعض 
البيانات االقتصادية فسجلت اعلى 
مستوى لها منذ نوفمبر، في حني 
تراجع الدوالر ام����ام اليورو بعد 
صدور أخبار عن عزم أملانيا شراء 

سندات يونانية وحافظ النفط على أسعاره عند أعتاب 
80 دوالرا ف����ي حني عاود الذهب ارتفاعه الى ما فوق 

1110 دوالرات لألونصة مع تراجع الدوالر.
وفي أس����واق األس����هم األميركية أغلقت االسهم 
األميركية على ارتفاع طفيف يوم اجلمعة مس����جلة 
أكبر مكاسب في شهر واحد منذ نوفمبر بعد ان اظهرت 
بيانات ان االقتصاد األميركي س����جل منوا أفضل من 
املتوقع في الربع االخير من 2009. وأنهى مؤشر داو 
جونز الصناعي ألس����هم الشركات األميركية الكبرى 
اجللس����ة مرتفعا 4.23 نقاط أي بنس����بة 0.04% الى 
10325.26 نقطة بينما زاد مؤشر ستاندرد آند بورز 
االوسع نطاقا 1.55 نقطة أو 0.14% ليغلق على 1104.49 
نقاط. وأغلق مؤشر ناسداك املجمع الذي تغلب عليه 
اسهم شركات التكنولوجيا مرتفعا 4.04 نقاط أو %0.18 
الى 2238.26 نقطة. وسجل داو جونز وستاندرد آند 
بورز افضل مكاسب لهما في شهر منذ نوفمبر بينما 
حقق ناس����داك أكبر مكاسب منذ ديسمبر. ورغم هذا 
فإن املؤش����رات الثالثة جميعها تنهي االسبوع على 
انخفاض في أعقاب اسبوعني من املكاسب. وتراجع 
داو جونز 0.7% على مدى االس����بوع بينما انخفض 

ستاندرد آند بورز 0.4% وناسداك %0.3.

حركة العمالت

وفي أس����واق الصرف العاملي����ة انخفض الدوالر 
األميركي أمام اليورو يوم اجلمعة اذ عمد املستثمرون 
الى تغطية مراكزهم املكش����وفة بالعملة االوروبية 
املوحدة في آخر ايام التداول في الشهر اجلاري بعدما 
سجلت انخفاضات في الفترة االخيرة. وارتفع اليورو 
بعدما أفادت وكالة انباء بلومبرج بأن أملانيا قد تشتري 
سندات يونانية من خالل بنك »كيه.اف.دبليو«، وكانت 
اليونان محور متاعب اليورو في االشهر القليلة املاضية 
بفعل تقديرات بأن العجز ف����ي ميزانيتها هذا العام 
سيتجاوز 12% من الناجت احمللي االجمالي وهو أعلى 

مستوى لعجز امليزانية في دول منطقة اليورو.
وساهم صعود اسواق االس����هم العاملية والسلع 

األولية في خفض اإلقبال على الدوالر كاستثمار آمن 
وتعزيز عمالت مرتبطة بالسلع األولية مثل الدوالر 
االسترالي والدوالر النيوزيلندي. وفي اواخر التعامالت 
في س����وق نيويورك صعد اليورو 4.50 الى 1.3617 

دوالر بدعم من ارتفاع في االسهم االوروبية.

النفط والمعادن

وفي أسواق النفط العاملية قفزت اسعار العقود 
اآلجلة للنف����ط األميركي حوالي 2% يوم اجلمعة مع 
حصولها على دعم من تراجع الدوالر وبيانات اقتصادية 
ايجابية. وتنهي العقود اآلجلة للخام األميركي شهر 
فبراير على مكاسب قدرها 6.77 دوالرات أي بنسبة 
9.29% وهي أكبر زيادة شهرية منذ مايو 2009 عندما 
س����جلت العقود اآلجلة قفزة بلغ����ت 15.19 دوالرا أو 
29.7% عن الش����هر الس����ابق. ولقي النفط دعما من 
تقرير حكومي يظهر ان االقتصاد األميركي س����جل 
من����وا بلغ 5.9% في الربع االخي����ر من 2009 مقارنة 
مع تقديرات سابقة بلغت 5.7% وهو عزز التوقعات 
الرتفاع الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للطاقة 
في العالم. وصع����د اخلام األميركي اخلفيف للعقود 
تسليم ابريل 1.49 دوالر أو 1.91% ليسجل عند التسوية 
في بورصة نيويورك 79.66 دوالرا للبرميل بعد ان 
هبط 1.83 دوالر يوم اخلميس. وفي لندن ارتفع خام 
القياس االوروبي مزيج برنت 1.30 دوالر ليسجل عند 
التسوية 77.59 دوالرا للبرميل. وفي أسواق املعادن 
الثمينة ارتفعت أسعار الذهب يوم اجلمعة مدعومة 
بانتع����اش اليورو أمام الدوالر وتقرير ايجابي أظهر 
منوا اقوى من املتوقع لالقتصاد األميركي في الربع 
االخير من العام املاضي. وسجل سعر الذهب للمعامالت 
الفوري����ة في اواخر التعامالت في س����وق نيويورك 
1115.85 دوالرا لألونصة مقارنة مع 1104.70 دوالرات 
في التعامالت املتأخرة يوم اخلميس. وصعدت العقود 
اآلجلة للذهب للتسليم في ابريل 10.40 دوالرات الى 
1118.90 دوالرا لألونصة مسجلة أول مكاسب شهرية 

منذ نوفمبر.

بيانات النمو للربع األخير من 2009 تدفع األسواق األميركية لالرتفاع 

الدوالر يتراجع بعد حديث عن عزم أملانيا شراء سندات يونانية

دانيال بونفينر أثناء خروجه من محكمة نيويورك معتقال

السوق احمللي يضم فرصا جيدة للشراء وبأسعار مغرية

الصين تجدد التزامها بسياسة
نقدية ميسرة على نحو مالئم

الوليد بن طالل يجدد دعمه لرئيس »سيتي جروب«
مدير العمليات لدى »مادوف« يواجه 

اتهامًا باالحتيال والتهرب الضريبي

لصلته بعملية االحتيال المقدرة بـ 65 مليار دوالر

»أريكسون« تقّدم عرضًا حيًا 
للجيل الـ 4 بسرعة 1 جيجا في الثانية

بك���ني � رويترز: قال رئي���س وزراء الصني ون جيا باو أمس، 
إن الصني ستلتزم بسياسة نقدية ميسرة على نحو مناسب لكن 
عليها أن تضمن مالءمة ايقاع النمو النقدي لكبح التضخم. كان 
ون جيا يتحدث في مقابلة مع املوقع الرسمي للحكومة الصينية 

على االنترنت.
وأبدى رئيس الوزراء ثقة بش���أن اآلفاق االقتصادية للصني 
وتوقعات التضخم قائال إن املهمة الرئيسية للسياسة االقتصادية هي 

حتقيق التوازن بني تشجيع النمو واحتواء ضغوط األسعار.
وقال إن الصني ستتخذ خطوات لكبح املضاربة في العقارات 
ومعاقبة شركات التنمية العقارية التي حتجب األراضي واملنازل 

توقعا الرتفاع السعر.
وأقر بوجود ش���كوك في جناح تلك اخلطوات لكبح أس���عار 
املن���ازل مبا في ذلك فرض قيود أكثر صرامة على احلصول على 
رهن عقاري للم���رة الثانية. لكنه أضاف »أن���ا عازم على إدارة 
 هذه املس���ألة خالل فترة والية احلكومة لضمان تطور الس���وق

العقارية على نحو س���ليم والبقاء أسعار العقارات عند مستوى 
معقول«

الرياض � رويترز: جدد رجل االعمال السعودي االمير الوليد 
بن طالل امس دعمه للرئيس التنفيذي ملجموعة س���يتي جروب 
املصرفية االميركي���ة فيكرام بانديت. واالمير الوليد مس���تثمر 
كبير في س���يتي جروب، وقالت شركة اململكة القابضة اململوكة 
لالمير الس���عودي في بي���ان »اكد االمير الولي���د دعمه لبانديت 
وادارة س���يتي جروب«. كان االمير الوليد التقى مع بانديت في 
الس���عودية. واضافت اململكة القابضة في بيان ان بانديت التقى 
ايضا وزير املالية السعودي ابراهيم العساف ومحافظ مؤسسة 
النقد العربي السعودية »البنك املركزي« محمد اجلاسر لكنها لم 

تذكر تفاصيل اخرى.

وجه���ت محكمة نيويورك اتهاما بالته���رب الضريبي واالحتيال 
املالي ملدير العمليات الس���ابق لدى »مادوف« دانيال بونفينر وذلك 
لتواطئه وصلته بعملية االحتي���ال التي قام بها »مادوف« وعرفت 

باسم مخطط بونزي وقدرت قيمتها ب� 65 مليار دوالر.

مدريد � أ.ش.أ: س���جلت أريكسون رقما قياسيا على مستوى 
العال���م في املعرض الدولي للمحمول »جي إس إم إيه« من خالل 
عرض خدمة اجليل الرابع أو »إل تي إي« بسرعة حتميل تبلغ 1 

جيجابيت في الثانية.
وقال رئيس الشبكات ونائب الرئيس التنفيذي يوهان ويبرج: 
»إننا نتوقع أن نتمكن من توصيل 50 مليار جهاز بحلول عام 2020، 
ومن املتوقع أن يس���تفيد من هذه اخلدمة عدد كبير من العمالء 
في املواقف املختلفة، فاملرضى سوف يتصلون باملستشفيات عن 
بعد، والطالب في املناطق الريفية سيكون بإمكانهم االتصال بأي 
جامعة في أي دولة من العالم، وعمال اإلنقاذ س���وف يتمكنون 
من إرس���ال ڤيديوهات حية من مناطق الكوارث للحصول على 

استجابة فورية سريعة.
ومن خالل اجلمع بني هذه التقنيات أصبح باإلمكان الوصول 
إلى سرعات تصل إلى 1جيجا بيت في الثانية الواحدة، وتستخدم 
ه���ذه العروض أربعة نواقل يعمل كل واحد على 20 ميجاهيرتز 
مبجموع 80 ميجاهيرتز وميممو 4 في 4 وترسل البيانات بواسطة 

»إير انترفيس« على أربعة تيارات مستقلة.

أوباما يناقش أزمة ديون اليونان مع ميركل وبراون 
واشنطن � رويترز: قال متحدث 
باسم البيت االبيض ان الرئيس 
باراك اوبام����ا ناقش أزمة ديون 
اليونان في اتصال هاتفي اول من 
امس مع رئيس الوزراء البريطاني 
غوردن براون واملستشارة االملانية 

اجنيال ميركل.
وقال املتحدث باس����م البيت 
االبيض روبرت غيبس ان الواليات 
املتحدة تعتقد ان االحتاد االوروبي 
س����يتصرف بالطريق����ة املالئمة 
لضمان رد فعال على االزمة في 

اليونان.
من جهة اخ����رى اعلن املدير 
الع����ام لصندوق النق����د الدولي 
دومينيك س����تروس � كان اثناء 
خطاب ف����ي واش����نطن اول من 
امس ان املؤسسة املالية الدولية 
ستطلب من دولها االعضاء منحها 
دورا واسعا لالشراف والتدخل 
العامليني. وسيطلب صندوق النقد 
الدولي االشراف على النظام املالي 
العاملي لرصد املخاطر احملتملة 

بطريقة افضل.
وقال ستروس – كان، بحسب 
نص اخلطاب امام جلنة بريتون 
وودز في واشنطن ونشر مسبقا 
»قد حتصل حاجة لتفويض اكثر 
وضوحا ملتابعة املخاطر التي تلقي 

بثقلها على االستقرار االقتصادي، 
واشدد، املالي العاملي«.

واضاف »اننا نطلق خصوصا 
فكرة اجراء جديد لالشراف املتعدد 
االطراف. ان ذلك سيسمح، حتى 
انه يف����رض، ان يقوم الصندوق 

الكب����رى  التأثي����رات  بتقيي����م 
الوطنية  واملنهجية للسياسات 
واملخاط����ر املصاحب����ة بطريقة 

مختلفة بشكل اساسي«.
وصندوق النقد الدولي مكلف 
اليوم االشراف على املخاطر دولة 

بدولة، وعلى »التطورات املتعلقة 
باالقتص����اد العاملي في مجمله«، 
ولكن »اهم اجلهود التي بذلناها 
في املمارس����ة جرت )حتى االن( 
على مس����توى وطني«، كما قال 

ستروس-كان.
واعلن املدير العام لصندوق 
ان املؤسسة  الدولي ايضا  النقد 
على اس����تعداد ملواجه����ة ازمات 
س����يولة عاملية مثل شح الدوالر 
في 2008 االم����ر الذي دفع البنك 
املركزي االميرك����ي )االحتياطي 
الفيدرالي( الى ابرام خطوط تبادل 
عمالت مع بعض املصارف املركزية 

االخرى.
واوض����ح س����تروس - كان 
»في هذا االطار، نستكشف حاليا 
امكانيات مختلفة مبا فيها خطوط 
ائتمان على املدى القصير متعددة 
اجلنسيات يستطيع صندوق النقد 
الدولي نشرها اثناء وقوع ازمة 

تتعلق بالنظام«.
الطويل، اضاف  وعلى املدى 
س����تروس – كان، اخيرا، ميكن 
لصندوق النقد الدولي »ان يكون 
الدعوة لتقدمي  قادرا على تلبية 
حساب احتياط في اصدار عاملي 
شبيه بحقوق السحب اخلاصة 

في بعض االوجه املهمة«.

صندوق النقد الدولي يطلب دورًا واسعًا لإلشراف والتدخل العالميين

باراك اوباما

تقريـر

توقعات أسعار صرف الدوالر أمام اليورو والين خالل األسبوع المقبل
النطاق األدنىالنطاق األعلىالعملة

1.381.32يورو/ دوالر
92.087.0دوالر/الني

»إنتل« و»نوكيا« تدمجان منصات البرمجيات
فنلن���دا � أ.ش.أ: في تطور مهم حدث في عالم االتصاالت 
واحلاسبات تدمج »إنتل كوربوريشن« و»نوكيا« منصتي 

برمجياتهما الشهيرتني »موبيلني« و»ماميو«.
 في توليف���ة تخلق منصة موحدة قائمة على أس���اس 
نظام التش���غيل »لينوكس«، تعم���ل على منصات متعددة 
للمكون���ات الصلبة عبر عدد كبير من أجهزة احلاس���بات 
 التي تشمل أجهزة الكمبيوتر احملمولة في اجليب، وأجهزة
كمبيوتر النوت بوك، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية، وهاتف 
 الوس���ائط املتع���ددة »ميدياف���ون«، وأجه���زة التلفزيون
املتصل���ة بالش���بكة، ونظ���م الترفي���ه املعلوماتي���ة في 

السيارات.

تايوان تبني أطول جسر بحري
 تايبيه � أ.ش.أ: قررت حكومة تايوان الشروع بإنشاء جسر بحري 
يبلغ طوله 5.34 كيلومترات يربط بني جزيرتني في منطقة )كينمن( 
بنهاية هذا العام، وس����يكون هذا اجلس����ر حال استكماله أطول جسر 

بحري في املنطقة.
وأوضحت الصحيفة أنه سيتم بناء 90% من اجلسر فوق البحر )أي 
حوالي 4.78 كيلومترات(، علما بأن تكاليف ذلك املشروع تصل إلى 178 
مليون دوالر. وقد مت تصميم اجلسر حلمل السيارات املسافرة بسرعة 
60 كم/ساعة، وسيقلل الفترة الزمنية التي كان يستغرقها السفر بني 
اجلزيرتني لتصبح نصف ساعة باملعدية وخمس دقائق بالسيارة، كما 
أن اجلس����ر من شأنه أن يعزز الس����ياحة في جزيرة كينمن الصغرى 

وهي مقصد سياحي ذات شهرة عاملية حملبي الطيور.

»المواصالت«:  إصالح الكيبل البحري يحتاج ألسبوعين
بتكلفة 100 ألف دينار وشركات االتصال المحلية تشكل فريقًا للدعم الدولي للمتابعة

فرج ناصر ـ محمود فاروق
أكد الوكيل املساعد لقطاع اخلدمات الدولية بالوكالة 
بوزارة املواصالت م.سماح ابو البنات ان الوزارة تنتظر 
موافقة ايران لربط الدوائر التابعة للكيبل البحري »فوغ« 
بالش���بكة االيرانية وصوال الى دولة االمارات الستعادة 
بعض االنظمة اخلاصة بالوزارة، مشيرا الى ان هذه االمور 
حتتاج الى بعض الوقت في االجراءات قد تصل الى 10 أيام.

وقال ابو البنات في تصريح ل� »األنباء« ان اصالح العطل 

قد يحتاج الى اس���بوعني شريطة ان تكون حالة الطقس 
في البحر مالئمة للعمل، مش���يرا الى ان التكلفة ستصل 
الى 100 الف دينار تتحمل الدولة التي وقع بها العطل %5 

منها، فيما تتحمل الدول االخرى بقية التكلفة.
وق���ال انه جار العمل على اصالح العطل بعد وصول 

الطاقم الفني في املنطقة لعمل الالزم لعودة اخلدمة.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة في ش���ركة زين 
ان الشركة وبالتعاون مع شركات االتصاالت في الكويت 

قامت بتشكيل فريق للدعم الفني الدولي ملتابعة اسباب 
انقطاع كيبل االلياف الضوئية في اخلليج.

وكش���فت املصادر ان اللجنة املكلفة س���تقوم بتقدمي 
واعداد تقرير مفصل عن اسباب االنقطاع وآليات تفاديه 
مستقبال، وتقدميه للجهات املختصة بعد ستة ايام، مشيرة 
الى ان شبكة االنترنت احمللية لن تتأثر او تضعف بسبب 
هذا االنقطاع لوجود العديد من البدائل في هذه احلاالت 

الطارئة.


