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االقتصادية

عاطف رمضان
كشف رئيس مجلس ادارة ش���ركة الوفاء لالعمار ماجد اجلاسم 
ل� »األنباء« ان الشركة ستنفذ مشروعا جديدا في دبي بالتعاون مع 

شريك )شركة اماراتية( وذلك خالل العام املقبل.
واضاف اجلاس���م ان املشروع عبارة عن 8 اراض مخطط لبناء 8 

ابراج عليها بتكلفة اجمالية تقدر ب� 390 مليون درهم.
واوضح اجلاسم ان االوراق الهندسية للمشروع جاهزة وان الشركة 

ستجهز البروشورات املتعلقة باملشروع خالل العام املقبل.
واش���ار الى ان الش���ركة تقوم بتطوير عقاراتها العادة طرحها 
للمس���تثمرين بطريقة جديدة، مبينا ان الشركة تعمل في االسواق 
العربية واخلليجية واالوروبية. وقال ان الش���ركة لديها العديد من 
املشاريع التي متهلت في طرحها باالسواق خالل الفترة االخيرة بسبب 
االزمة املالية العاملية حتس���با من فقدان قيمتها خالل الوقت احلالي 

وانه سيتم طرح هذه املشاريع في االسواق في الوقت املناسب.

»الوفاء لإلعمار« تنفذ مشروعًا بدبي بقيمة 390 مليون درهم

دبي � أ.ف.پ: ذكرت مصادر 
صحافي���ة ان رئيس مركز دبي 
املالي الدولي الس���ابق عمر بن 
سليمان املتهم باختالس اموال، 
أفرج عنه بكفالة قيمتها 50 مليون 

درهم )14 مليون دوالر(.
ونقلت صحيفة »غالف نيويز« 
عن مصدر قضائي قوله ان الكفالة 
التي طلب من عمر بن سليمان 
دفعها تعادل املبالغ التي يشتبه 

في انه اختلسها.
ويتواصل التحقيق لتحديد ما 
يتعني القيام به الحقا في قضية 
الفساد هذه، وهي احدى قضايا 

عدة ينظر فيها القضاء.
وكان املكتب اإلعالمي حلاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم أعلن في مارس اعتقال املسؤول 
السابق واجراء حتقيق حول ادارته ملركز دبي املالي 

الدولي الذي بقي رئيسا له حتى 
نوفمبر.

وعمر ب���ن س���ليمان متهم، 
بحس���ب املصدر نفس���ه، بانه 
منح نفسه بصورة غير قانونية 
ب�  عالوات بقيمة اجمالية تقدر 

50 مليون درهم.
وانشئ مركز دبي املالي الدولي 
في 2004 في محاولة جلعل دبي 
مركزا ماليا من الدرجة االولى عبر 

جذب االستثمارات اليها.
وامارة دبي التي ضربتها االزمة 
املالية العاملية، باشرت في االشهر 
االخيرة حملة ملكافحة الفساد في 

اعقاب سنوات من الطفرة االقتصادية.
وي���درس القضاء في الوق���ت الراهن عددا من 
القضايا التي يتورط فيها مسؤولون اقتصاديون 

سابقون كبار.

أعلنت الشركة الوطنية لالتصاالت عن تقدميها 
تخفيضا بنسبة 50% لعمالئها مبناسبة عيد اجلالء 
للجمهورية العربية السورية عند إرسالهم رسائل 
قصيرة SMS للجمهورية العربية الس����ورية، وذلك 
مبناس����بة اليوم الوطني ال����ذي يوافق اليوم حيث 
يحتفل الس����وريون في كل عام بذكرى جالء القوات 

الفرنسية.
وح����ول هذا العرض اخلاص، قال مدير العالقات 
العامة واإلعالم في الش����ركة عبدالعزيز البالول ان 
عرض الوطنية لالتص����االت يأتي من حرصها على 
مشاركة عمالئها أفراحهم أينما كانوا وفي أي وقت، 
إضافة إلى مساهمة الشركة عبر مساعدة عمالئها في 

التواصل مع من يحبون وبأقل األسعار.

يشار إلى أن التخفيض على قيمة الرسائل سيستمر 
ملدة 24 س����اعة بداية من اليوم حيث سبق أن قدمت 
الشركة العديد من العروض املماثلة للكثير من الدول 
التي له����ا جاليات في الكويت مثل بنغالدش والهند 
وغيرها من الدول وذلك حتى يتسنى لعمالء االتصاالت 
السعودية من أبناء اجلاليات التمتع بالتخفيضات 
املقدمة في إجراء املكاملات مع أهاليهم وأقربائهم في 
بلدانهم بنصف التكلفة احلقيقية. يذكر أن الوطنية 
لالتصاالت تسعى إلى تقدمي خدمات مميزة وبجودة 
عالية ترقى ملس����توى تطلع����ات عمالئها، كما يأتي 
العرض من منطلق مس����ؤوليتها االجتماعية جتاه 
عمالئها، وفتح املجال ملزيد من حركة التواصل بني 

أحبائهم وأهاليهم في سورية. »كولدويل بانكر«: 526 مليون دينار 
حجم تداول سوق العقار المحلي في الربع األول

القدومي: إتمام عمليات بيع كبيرة وراء
تمديد أنشطة معرض العقار واالستثمار

االس���تثمارية أظهرت األرقام 
بداية تعافيه من األزمة، حيث 
يشهد السوق طلبا على العقارات 
املدرة للدخل خاصة البنايات 
متوسطة العمر التي توفر نسب 
إشغال ثابتة، ويجد املستثمر 
في هذا القطاع امللجأ لتحقيق 
العوائد املعقولة في ظل تدني 

عوائد الودائع املصرفية وندرة 
الفرص االستثمارية في السوق 
احمللي. أما على صعيد قطاعي 
املخ���ازن والصناعي فنجد أن 
حجم الت���داول عليهما اليزال 
ضعيفا منذ بداية العام خاصة 
في ظل ندرة القسائم املعروضة 

للبيع في املناطق املميزة.

الفترة األخيرة  التعافي خالل 
ق���رارات تعلقت بفرز  أبرزها 
القسائم والسماح بالبناء في 
عدد من املدن اجلديدة إلى جانب 
عودة التمويل من جديد إلى هذا 
الذي يشهد باستمرار  القطاع 

حجم طلب متزايد.
العق���ارات  وع���ن قط���اع 

قطاع���ي العقارات الس���كنية 
واالس���تثمارية، إال أن قط���اع 
العقارات التجارية اليزال يعاني 
ركودا شديدا وهو ما توضحه 

األرقام.
وأشار التقرير إلى أن هناك 
عدة عوامل دفعت قطاع العقارات 
السكنية لالستمرار في خطوات 

التقرير  ذك���ر 
العقاري لشركة 
كولدويل بانكر 
� فرع  العاملية 
الكويت أن حجم التداول العقاري 
في الس���وق احمللي خالل الربع 
األول من العام احلالي ارتفع مبا 
نس���بته 12.7% مقارنة بالفترة 
نفس���ها من العام 2009، حيث 
بلغ حجم التداول للعام احلالي 
حتى نهاية مارس 526 مليون 
دينار بعدد 1.294 صفقة عقارية 
مقارنة مع 466.4 مليون دينار 
في الربع األول من العام املاضي 

وبعدد 1.117 صفقة عقارية.
التقري���ر أن تلك  وأوضح 
الزيادة جتس���دت في قطاعي 
العقارات السكنية واالستثمارية 
اللذين حصال على أعلى نسب 
ت���داول م���ن ب���ني القطاعات 
العقارية، حي���ث بلغت قيمة 
التداوالت للسكن اخلاص خالل 
الرب���ع األول من العام احلالي 
301.5 مليون دينار مقارنة مع 
171.6 مليونا تداوالت للسكن 
الفترة نفس���ها  ف���ي  اخلاص 
من 2009 بزيادة قدرها %75، 
وكذلك بلغت تداوالت العقارات 
االس���تثمارية في الربع األول 
من العام احلال���ي 201 مليون 
دينار مقارنة مع 143.6 مليونا 
العقارات  أما قطاع  في 2009، 
التجارية فقد شهد تراجعا كبيرا 
بلغت نسبته 84%، حيث بلغت 
قيمة تداوالت هذا القطاع خالل 
الرب���ع األول من العام احلالي 
23.5 مليون دينار فقط مقارنة 
مع 151 مليون دينار في الربع 

األول من العام 2009.
فيم���ا بلغت تداوالت قطاع 
املخازن خالل الربع األول من 
العام احلالي ما قيمته 240 ألف 
دينار فقط مقارنة مع 1.1 مليون 
دينار في الربع األول من العام 
2009 متراجعة بنسبة 78%، ولم 
يشهد القطاع الصناعي أي حركة 
تداوالت خالل الربع األول من 
العام احلالي أو الفترة نفسها 

من العام املاضي.
واش���ار التقري���ر ال���ى ان 
تداوالت ش���هر مارس املاضي 
شهدت زيادة ملحوظة في قيم 
التداوالت محققة 240.7 مليون 
دينار بعدد 916 صفقة عقارية 
مقارنة م���ع 151 مليون دينار 
تداوالت شهر مارس من العام 
املاضي والذي بلغ عدد الصفقات 
العقارية به 434 صفقة، حيث 
تصدر قطاع العقارات السكنية 
تداوالت مارس 2010 محققا 168.9 
مليون دينار بعدد 743 صفقة 
تاله قطاع العقارات االستثمارية 
بقيمة 54.6 مليون دينار وبعدد 
163 صفقة ثم قطاع العقارات 
التجارية بقيمة 17 مليون دينار 
وبعدد 10 صفقات ولم يش���هد 
قطاعا املخازن والصناعي أي 
حركة تداول خالل شهر مارس 

من العام احلالي.
أن���ه وفقا  التقرير  وب���ني 
لتل���ك النتائج الت���ي أظهرتها 
اإلحصائي���ات الص���ادرة عن 
وزارة العدل � قسم التسجيل 
العقاري  العقاري فإن السوق 
بدأ يتعافى، خاصة على صعيد 

أعلنت مجموعة توب اكسبو 
لتنظيم املعارض واملؤمترات عن 
العقار  متديد انشطة معرض 
واالستثمار � معرض املعارض 
العقارية ف���ي الكويت � الذي 
تنظمه املجموعة بالتعاون مع 
شركة معرض الكويت الدولي في 
صالة رقم )6( بأرض املعارض 
الدولية مبش���رف حتى مساء 

اليوم السبت.
وأع���رب العض���و املنتدب 
القدومي عن  للمجموعة وليد 
الذي  الكبير  ارتياحه للنجاح 
اليوم  املع���رض من���ذ  حققه 
األول والذي ش���هد حالة غير 
مس���بوقة من االعداد الكبيرة 

للزوار اجلادين.  وأضاف انه 
قد شهد املعرض إمتام عدد كبير 
من املبيعات للشركات املشاركة 
وأعطى انطباعا جيدا بأن القطاع 
العقاري قد بدأ فعليا بالتعافي 
وبأن حركة التداول بالعقار قد 
إلى مسارها الصحيح،  عادت 
مؤكدا أن ما شهده القطاع خالل 
األشهر املاضية من حالة جمود 
وركود ج���راء تداعيات األزمة 
املالية العاملية قد بدأت بالزوال 

وبدأ القطاع بالعمل مجددا.
وأضاف القدومي أنه ورغبة 
الفرصة  من املجموعة بإتاحة 
أمام املزيد من الزوار لالستفادة 
من هذا احلدث العقاري الكبير 

الفرصة للش���ركات  وإلعطاء 
املش���اركة بتحقيق املزيد من 
املبيعات فقد مت متديد املعرض 
ليوم الس���بت والذي يعد يوم 
عطلة، متوقعا أن يكون اإلقبال 

في هذا اليوم كبيرا.
وج���دد القدومي مذكرا بأن 
املعرض تشارك فيه 53 شركة 
الش���ركات احمللية  من نخبة 
واخلليجية والعربية والعاملية 
التي تطرح مش���اريع عقارية 
واس���تثمارية متنوعة، حيث 
تطرح أكثر من 100 مش���روع 
عقاري واستثماري في أكثر من 
18 دولة حول العالم، األمر الذي 
يعني أن هناك الكثير من الفرص 

االستثمارية والعقارية املتاحة 
التي ميكن للمستثمر الكويتي 
وزوار املعرض التعرف عليها 
واالختيار من بني ما يناس���به 

منها حتت سقف واحد.
ودع���ا القدوم���ي في ختام 
تصريحه املواطنني واملستثمرين 
باس���تثمار وقته���م من خالل 
زي���ارة املعرض والتعرف عن 
كثب على املشاريع املعروضة 
واالستفادة من فرصة تواجد 
هذا الكم املميز من الش���ركات 
واملشاريع، واالستفادة أيضا 
من تنافس الش���ركات بتقدمي 
االسعار والتسهيالت واخلدمات 

املميزة.

بزيادة قدرها %12.7

بمشاركة 53 شركة تطرح 100 مشروع في 18 دولة

وليد القدومي

عمر بن سليمان

العقارات في السوق احمللي تشهد طفرة وتداوالت قياسية بالربع الثاني

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

الفنان

عبداحل�ضني عبدالر�ضا

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــها بـــــاإذن اهلل تعـالــــى �سقيقته

رقية عبدالر�ضا حممد عو�ض

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

إطالق سراح رئيس مركز دبي المالي 
السابق بكفالة قيمتها 14 مليون دوالر

»الوطنية لالتصاالت«: 50% خصم
على الرسائل النصية المرسلة إلى سورية اليوم

تعادل المبالغ التي يشتبه في اختالسها

بمناسبة عيد الجالء

عبدالعزيز البالول

إجمالي حجم التداوالت العقارية في الربع األول 2010
النسبة املئويةالربع األولالقطاعات

57.2%301.500.000السكن اخلاص
38.2%201.000.000استثماري
4.6%24.000.000التجاري
0.046%240.000مخازن
526.740.000إجمالي

إجمالي حجم التداوالت العقارية في الربع األول 2009
النسبة املئويةالربع األولالقطاعات

36.7%172.000.000السكن اخلاص
30.8%144.000.000استثماري
32.3%151.000.000التجاري
0.235%1.100.000مخازن
468.100.000إجمالي

مقارنة للتداوالت العقارية خالل الربع األول بين 2010 و2009
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