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توقيع صفقة »زين« اليوم في أمستردام
أحمد يوسف

كشفت مصادر ذات صلة ان 
رئيس مجلس إدارة مجموعة 
املتنقلة )زين(  االتص���االت 
اس���عد البنوان وأعضاء من 
مجلس اإلدارة واإلدارة العاليا 
غ���ادروا الكوي���ت أمس الى 
العاصمة الهولندية أمستردام 
للتوقي���ع عل���ى صفقة بيع 
أصول املجموعة في أفريقيا 
لصالح شركة بهارتي ايرتل 
الهندية بقيمة 10.7 مليارات 

دوالر.
وأكدت املصادر ل� »األنباء« 
ان توقي���ع الصفقة س���يتم 
اليوم، مشيرة الى ان االنتهاء 

من جمي���ع اإلجراءات القانونية 
للصفقة قد يس���تغرق عدة أسابيع او اشهرا، 
وذلك نظرا ألن بعض الدول األفريقية تستغرق 

حتويل امللكية فيها بعض الوقت.
ونفت املصادر ان تك���ون هناك اي عراقيل 
بخص���وص فترة حتويل امللكي���ة الكاملة الى 

»بهارت���ي«، مؤكدة ان مستش���اري »بهارتي« 
متفهمون لهذه األوضاع. وعن حتويل األموال 
الى حسابات املجموعة في الكويت، قالت املصادر 
ان ستاندرد تشارترد وبنك باركليز قد تعهدا 
بعملي���ة حتويل األموال قب���ل منتصف ابريل 

املقبل، وهما يؤكدان التزامهما بذلك.

تحويل أموال الصفقة عبر »ستاندرد« و»باركليز« قبل منتصف أبريل

جانب من عملية سحب اجلوائز عبداهلل سلطان السالم مقدما هدية تذكارية لساتو

عبداهلل السالم وساتو متوسطني فريق »ياماها«

إيهاب أيوب وملى قباني أثناء املؤمتر الصحافي

»دبي اإلسالمي« يرتب تموياًل قيمته
 790 مليون درهم لصالح »مجموعة الخرافي«

95% من الخليجيين يرغبون في تعلم
الثقافة المالية في المدارس

بدء أعمال اللجنة التأسيسية لـ »الكويتية«

دبي � العربية: أجنز بنك دبي اإلس����امي ترتيب 
صفق����ة متويل متعددة األغراض بقيمة 790 مليون 
درهم لصالح مجموعة اخلرافي الوطنية املتخصصة 

في مجال اإلنشاءات.
وسيقوم البنك بتغطية املتطلبات املصرفية للعقد 
الفرعي بني »مجموعة اخلرافي الوطنية« وحتالف 
شركتي »جي جي سي« و»تكنيمونت«، إلنشاء مشروع 
محطة حبش����ان 5 ملعاجلة الغاز املتكامل لش����ركة 

»جاسكو« في أبوظبي. ويهدف املشروع الذي تبلغ 
قيمته 728 مليون دوالر إلى زيادة طاقة أبوظبي في 
إنت����اج الغاز من احلقول البحرية مبعدل مليار قدم 
مربعة يوميا. وقال رئيس مجموعة التمويل العقاري 
واملقاولني في بنك دبي اإلس����امي أمين عادل كمال 
إن الصفقة تؤكد دور البنك في دعم أكبر املشاريع 
االستراتيجية في قطاع النفط والغاز، بالتوافق مع 

الشريعة اإلسامية السمحة.

أن املدارس ال تشمل املهارات املالية 
األساسية في مناهجها.

وعلقت قباني على تلك النتائج 
قائلة: »يشير هذا الرد من األساتذة 
إلى فجوة فيما يتعلمه الش����باب 
الوقت احلاض����ر. وبالتالي،  في 
 FinancialFootball.me يصب����ح
مصدرا تعليميا ممتازا لألساتذة 
يضفي طابع املرح على التثقيف 
املالي الذي غالبا ما يجده الناس 
مم����ا أو صع����ب االس����تيعاب. 
نأمل أن يس����تفيد األس����اتذة من 
 األدوات املتواف����رة عل����ى موقع
MyMoneyskills.me وم����ن لعبة 
FinancialFootball ويستعملونها 
في صفوفهم بغية تشجيع التاميذ 
على تعل����م مهارات إدارة األموال 
التي قد حتدث تغييرا في مجرى 

حياتهم«. 
وختمت قائلة: »يش����كل كل 
من موقع MyMoneySkills ولعبة 
كرة القدم املالية أحدث مكونات 
الت����زام فيزا على م����دى عقد من 
الزمن بالتثقيف املالي الذي ساعد 
مايني الناس في أنحاء العالم على 
تعلم كيفية إدارة أموالهم بشكل 

حكيم«.

Mymoneyskills.me و»لعبة كرة 
املالية« ركي����زة اجلهود  الق����دم 
التثقيفية املالية لفيزا في الشرق 
األوسط. وتش����كل هذه املنطقة 
أولوية بالنسبة إلى »فيزا« لدرجة 
أنه����ا من أولى املناطق في العالم 
التي نطلق فيها »كرة القدم املالية«. 
وفي هذه األوق����ات االقتصادية 
الصعبة، يجب احلرص على أن 
يحظى الن����اس باملهارات الازمة 

إلدارة أموالهم بنجاح.
من جه����ة ثانية، قالت مديرة 
الشؤون اإلعامية في منطقة الشرق 
األوسط ملى قباني: »يسر فيزا أن 
تطلق أدواتها املالية في الكويت وأن 
تعطي الفرصة للمزيد من الناس 
لتحسني مهارتهم في إدارة أموالهم. 
العائات، والتاميذ،  وفي وسع 
والعمال، واألساتذة كلهم االستفادة 
 من ه����ذه األدوات الت����ي يقدمها

MyMoneyskills.me، ومن لعبة كرة 
 القدم السريعة احلركة على موقع

 .»FinancialFootball.me
وأضافت: »بني إحصاء أجرته 
في����زا مؤخرا خلبراء التعليم في 
دول مجل����س التعاون اخلليجي 
أن 95% منهم يودون تعلم الثقافة 
املالية في املدارس، فيما أقر %73 
من األساتذة الذين شملهم اإلحصاء 

فواز كرامي
أطلقت ش����ركة في����زا املوقع 
MyMoneySkills اإللكتروني اجلديد 
ال����ذي   www.mymoneyskills.me
يتضمن لعبة إلكترونية تثقيفية 
حتت العامة التجارية فيفا كأس 
العال����م وهي مصممة ملس����اعدة 
األش����خاص من مختلف األعمار 
في الكويت على تعزيز معرفتهم 

بالشؤون املالية الشخصية.
وخ���ال املؤمتر الصحافي 
ال���ذي عقدته الش���ركة امس، 
اعتبر مدير عام الش���ركة في 
املنطقة ايه���اب ايوب ان هذا 
املوقع اإللكتروني املتخصص 
من فيزا يشكل جزءا أساسيا من 
التزام الشركة العاملي بإيصال 
معلومات التثقيف املالي إلى 20 
مليون شخص في أنحاء العالم 

بحلول شهر مايو 2013.
وأض����اف: »يش����كل املوق����ع 
 MyMoneySkills اإللكترون����ي 
ومعه اللعب����ة اإللكترونية »كرة 
القدم املالية« منبرا مهما لليافعني 
والعائات واملدارس لتحس����ني 
قدرات املعرف����ة املالية لديهم إذ 
يزوده����م مبعلومات أساس����ية 
حول الشؤون املالية الشخصية 
باللغتني اإلجنليزية والعربية حول 
مواضيع مثل تعلم كيفية حتديد 
ميزانية والتحضير للمس����تقبل 
واستخدام بطاقة االعتماد بحكمة 

واالنفاق بشكل مسؤول«.
وتابع: »سوف تدعم اجلمعية 
املصرفية الكويتية حملة التثقيف 
املالي التي تطلقها فيزا في الكويت، 
فيما تتعاون الشركة مع كل من بنك 
الكويت الوطني وبنك اخلليج عبر 
مواقعهم االلكترونية، في توفير 

اللعبة املالية اخلاصة بفيزا«.
وقال: »نظرا إلى شعب الكويت 
املرتفع  القبول  اليافع ومستوى 
نسبيا لعمليات الدفع اإللكترونية، 
تصبح أدوات التثقيف املالي من 
فيزا مناسبة ومهمة للغاية في هذه 
 الباد. وس����يصبح كل من موقع

باشرت اللجنة التأسيسية إلنشاء شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية عملها، وذلك تنفيذا للقانون رقم 
2008/6 بش����أن حتويل مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية الى شركة مس����اهمة واملنشور باجلريدة 
الرسمية بتاريخ 2008/2/10، وقرار مجلس الوزراء 
رقم 2010/115 املنش����ور باجلريدة الرسمية بتاريخ 
2010/2/14 وقرار وزير املالية رقم 2010/10 الصادر 
بتاريخ 2010/3/3 بتشكيل اللجنة التأسيسية وحتديد 
مهامها، والذي اشتمل على حتديد الضوابط والشروط 
املرجعية الختيار بيوت اخلبرة التي ستكلف بتقدمي 
اخلدمات االستش����ارية الازمة ملساعدة اللجنة في 
تنفيذ مهامها، كما خاطب����ت اللجنة وزارة التجارة 
والصناعة حلجز االسم التجاري »شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية« وذلك ضمن إجراءات تأس����يس 
الشركة اجلديدة.

وتواصل اللجنة اجتماعاتها الدورية بشكل مستمر، 
كما تنسق بشكل حثيث مع اجلهات املعنية لتنسيق 
اجلهود والتغلب عل����ى املعوقات التي قد تعترض 

عملية حتويل املؤسسة الى شركة مساهمة.
وتس����عى اللجنة إلمتام امله����ام املوكلة اليها في 
حدود اإلطار الزمني احملدد لها وهو س����نة واحدة 
من تاريخ تش����كيلها، حيث تخطط إلجناز األعمال 
التحضيرية وتأسيس الشركة اجلديدة في غضون 
األشهر القليلة املقبلة، ثم تبدأ بعدها أعمال تسويق 
حصص رأس املال واالكتتاب العام وفق ما هو مقرر 

في القانون.

إلنشاء محطة للغاز في أبوظبي

»فيزا« تطلق مبادرة التثقيف المالي في الكويت بالتعاون مع بنكي »الخليج« و»الوطني«

»الخليج المتحد« يعين ديڤيد رودز رئيسًا تنفيذيًا جديدًا
من االطاع على الفرص والتحديات 
التي نواجهها. وبفضل ذلك، يسرني 
أن أغتنم هذه املناسبة لقيادة بنك 
اخلليج املتحد في مرحلة حساسة 
من تاريخه الذي ميتد إلى 30 سنة«. 
واضاف: »أتطلع إلى أداء دوري في 
االرتقاء ببنك اخلليج املتحد ليكون 
العبا رئيسيا على مستوى منطقة 
الشرق األوس����ط وشمال أفريقيا 
في مجالي إدارة األصول واألعمال 
املصرفية االستثمارية، كما أتطلع 
إلى التع����اون الوثيق مع زمائي 
في شركة مشاريع الكويت، ومع 
السلطات الرقابية اإلقليمية، وإدارة 
وموظفي بنك اخلليج املتحد بشكل 

خاص«.
جتدر اإلش����ارة إل����ى أن بنك 
اخلليج املتحد هو الذراع املصرفية 
االس����تثمارية لش����ركة مشاريع 
الكويت، ويدير شبكة إقليمية من 
بنوك االس����تثمار وشركات إدارة 
األصول. وتضم محفظة استثمارات 
بنك اخلليج املتحد استثمارات في 
العقار، وشركات امللكية اخلاصة، 
واملنتجات املش����تركة، واألسهم 
املسعرة. وينفرد بنك اخلليج املتحد 
وشركته التابعة »كامكو« بسجل 
أداء حافل بالنجاحات ومن ضمنها 
إجناز حوالي 60 صفقة مصرفية 
استثمارية لصالح العماء منذ عام 

2001 وحتى اآلن.

بنك اخلليج املتحد من خال قيامه 
بدور مستشار مجلس إدارة البنك. 
ونحن نقدر عاليا اخلدمة الطويلة 

والتي امتدت إلى 28 سنة.
من جانبه صرح ديڤيد رودز 
قائا: »لقد كانت فترة عملي لدى 
شركة مش����اريع الكويت مجزية 
ومهمة للغاية ألنها وفرت لي نظرة 
موضوعية إلى 26 شركة عاملة في 
مجال اخلدمات املالية، وإلى محفظة 
استثماراتنا اإلقليمية والعاملية، كما 
وفرت لي موقعا منوذجيا مكنني 

واالستثمار. ونعتقد أنه سيواكب 
هذا التحدي بكل االلتزام واحلماس 
والطاقة الت����ي نتوقعها منه، كما 
أننا على ثقة بأنه سيواصل سجل 
األداء الق����وي احلافل بالنجاحات 
لبنك اخلليج املتحد والهادف إلى 
القيمة والربحية املستدامة  خلق 

للمساهمني«.
وأضاف العيار قائا: »يسرني 
موافقة � الرئيس التنفيذي لبنك 
اخللي����ج املتح����د بالوكالة محمد 
هارون � على مواصلة عاقته مع 

كرئيس اخلدمات املالية للمجموعة 
في شركة مشاريع الكويت، لعب 
ديڤي����د دورا هام����ا في تش����كيل 
الشاملة والتزامنا  إستراتيجيتنا 
النم����و اإلقليم����ي لبنوكنا  نحو 
التجارية، وشركات التأمني، وبنوك 
االستثمار، وشركات إدارة األصول 
العاملة ضمن محفظة ش����ركاتنا. 
وس����يركز ديڤيد اهتمامه في بنك 
اخلليج املتحد على قيادة مبادراتنا 
ف����ي مج����ال األعم����ال املصرفية 
االس����تثمارية وإدارة األص����ول 

أعلن بن����ك اخلليج املتحد عن 
تعيني ديڤيد رودز كرئيس تنفيذي 
جديد للبنك، حيث يتمتع ديڤيد 
رودز، ال����ذي كان س����ابقا رئيس 
اخلدم����ات املالية للمجموعة لدى 
ش����ركة مش����اريع الكويت � وهي 
الشركة األم لبنك اخلليج املتحد، 
بخب����رة تزيد على 25 س����نة في 
الوالي����ات املتح����دة األميركي����ة، 
وأوروبا، ومنطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ودول آسيا واحمليط 

الهادئ.
وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أنه قبل التحاق ديڤيد رودز 
بالعمل لدى شركة مشاريع الكويت، 
شغل مناصب تشغيلية عليا لدى 
فيفث ثيرد بانك، وس����كيوريتي 
باسيفيك ناشيونال بانك وليمان 
براذرز. وهو حاصل على شهادة 
البكالوريوس ف����ي االقتصاد من 
جامعة روشستر وشهادة املاجستير 
في إدارة األعمال من كلية جونسون 

لإلدارة � جامعة كورنيل.
وفي هذه املناسبة قال رئيس 
إدارة بنك اخلليج املتحد  مجلس 
العي����ار: »يتمت����ع ديڤيد  فيصل 
بكل اخلب����رة واملعارف واملهارات 
التي نرغب بتوافرها في الرئيس 
التنفيذي اجلدي����د لبنك اخلليج 
املتح����د، ويس����رنا أن ينتقل اآلن 
لقيادة ذلك البنك. فمن خال دوره 

يتمتع بخبرة تزيد على 25 سنة في أميركا وأوروبا والشرق األوسط

ديڤيد رودز فيصل العيار

»الكويتية لإلنشاء والتجارة« تطلق
التصميم الجديد لزيوت ياماها في الكويت

أقامت الش����ركة الكويتية لإلنش����اء والتجارة )سلطان 
الس����الم وأوالده( اخلميس املاضي حفا لتدشني التصميم 
اجلديد لزيوت ياماها في الكويت في معرضها البحري الكائن 
في منطقة الش����ويخ بحضور عدد كبير من عماء الشركة 

والصحافة احمللية وممثلني عن الشركة من سنغافورة.
وخصص القسم األول من احلفل إلطاق التصميم اجلديد 
لزيوت ياماها في الكويت حيث اش����تمل على عرض شامل 
للمنتج اجلدي����د وإظهار مزاياه وفوائده للحضور من قبل 
ممثل شركة ياماها موتورز ستيفن، فيما تضمنت املرحلة 
الثانية إجراء السحب اخلاص بحملة مبيعات زيوت ياماها، 
أما املرحلة الثالثة فقد أجري سحب داخلي للحضور على 

3 جوائز مختلفة.
وألقى كلمة االفتتاح العضو املنتدب ملوزعي ياماها في 

سنغافورة ساتو بحضور كل من ستيفن وكارنس ممثلي 
شركة ياماها موتورز.

وقال ساتو إن زيوت ياماها )YAMALUBE( هي الزيوت 
األفضل لاستخدام في محركات ياماها ألنها تعطي احملركات 
عمرا أطول وأداء أفضل وصيانة أقل، كما أن زيوت ياماها 
هي األكثر اعتمادية حملركات ياماها البحرية حيث ان هذه 
الزيوت تنتج كربونا اقل م����ن الزيوت العادية مما يعطي 

احملرك قوة أكبر في األداء.
وأضاف لقد لوحظ في اآلون����ة األخيرة في العديد من 
األسواق توافر زيوت مقلدة تتشابه في عبواتها مع عبوات 
زيوت ياماها وعليه قامت ش����ركة ياماها باتخاذ خطوات 
فاعلة لتمييز منتجاتها حتى ال يختلط األمر على عمائها، 
ولهذا قامت »ياماه����ا« بتطوير عامة جديدة لزيوتها لكي 

تكون أكثر وضوحا ومتيزا.
وتابع هذا بكل تأكيد سيعيد جتديد منتجاتنا ومينع اي 
خلط عند ش����راء زيوتنا األصلية، ومن هذا املنطلق فإننا 
ندعو عماءنا الكرام ألن يستخدموا دائما زيوت وقطع غيار 

ياماها األصلية حيث انها األفضل حملركاتهم.
ويذكر أن الش����ركة الكويتية لإلنش����اء والتجارة قامت 
بحملة فحص مجاني للمحركات ثنائية األش����واط في كل 
من س����وق شرق، نادي الش����عب، نادي اليخوت، ديوانية 

الصيادين الساملية وفي منتزه اخليران.
وق����د مت تقدمي هدية مجانية مع كل صيانة وهي عبارة 
عن عدد 2 ليتر من زيوت ياماها اجلديدة وذلك ليتس����نى 
ملستخدمي محركات ياماها جتربة الزيوت اجلديدة والوقوف 

على جودتها وفاعليتها بالنسبة حملركاتهم.

حذّرت من عمليات التقليد المنتشرة بكثرة في األسواق

»إعمار«: مالك العقار السكني يعدلون عن البيع رغم زيادة معدالت الطلب
كشف التقرير العقاري الصادر عن شركة إعمار األهلية 
للخدمات العقارية ان أداء السوق العقاري احمللي بدأ ينشط 
خال فبراير املاضي لعدة أسباب أبرزها ارتفاع معدل الطلب 
على بعض القطاعات ومنها »السكني« والذي شهد حتركات 
إيجابية على بعض املناطق ذات األس����عار املنخفضة رغم 
متسك معظم املاك بالبيع وفق األسعار األكثر ارتفاعا والذي 
انعكس س����لبا على حجم التداول الذي تراجع بشكل كبير 

نتيجة عدم رغبة املاك في البيع العاجل.
وأوض����ح التقرير ان هن����اك حالة من التفاؤل تس����ود 
معظم املس����اهمني املستثمرين في السوق احمللي من خال 
صفقة »زين« التي سينتج عنها ضخ سيولة تقدر بنحو 5 
مليارات دينار والتي ستعكس حالة من االنتعاش في معظم 
املجاالت ومنها الس����وق العقاري حيث يستفيد مجموعة 

كبيرة بوجود السيولة لديهم والتي تؤهلهم لشراء عقارات 
واستثمارها.

وأضاف التقرير ان القطاع االستثماري تراجع ايضا في 
ظل املؤشرات الضعيفة والتي سادت مؤخرا على مستوى 
الس����وق احمللي حيث النظرة السلبية والقلق من الدخول 
على تلك العقارات التي تشهد استمرار في التراجع فضا 
عن بطء احلركة عليها. وأشار التقرير إلى أن السوق يفتقر 
ألي عوامل اجل����ذب التي تعزز من رغبة احملافظ العقارية 
القتناص الفرص أو لتوجه رؤوس األموال لاستثمار في 
العق����ارات وصوال لنمو األس����عار أو انتعاش حركة البيع 
والشراء في ضوء حتركات حكومية بطرح األراضي واملشاريع 
لبناء املدن السكنية اجلديدة والتي من شأنها وأن تفي في 
اجتاهات السوق نحو املناطق اجلديدة بالبيع والشراء وهو 

األمر الذي يساهم في انتعاش السوق.
وقال التقرير ان السوق العقاري احمللي يعتبر من أهم 
املوارد االس����تثمارية لدى األهالي واملس����تثمرين والقطاع 

اخلاص الكويتي.
لذا ميثل العقار أهمية كبرى بالنسبة لاقتصاد الوطني 
واملس����تثمرين والتجار والش����ركات احمللية نظرا الرتفاع 

عوائده ومنو استثماراته.
ولفت إلى ان شروط البنوك في التمويل للعقار والتي 
تطلب ضمانات تفوق قيمة العقار ب� 50% إمنا ينعكس على 
أداء السوق بالسلب مطالبا بعودتها للتسهيات االئتمانية 
املوضوعية والتي تتاءم ومنو السوق العقاري الذي يعتمد 
بالدرج����ة األولى عل����ى التمويل من البنوك واملؤسس����ات 

واحملافظ.
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