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اعل���ن رئيس مجلس ادارة 
ش���ركة لوجيك سولوش���ينز 
البابط���ن عن  عبدالرحم���ن 
ملوق���ع الش���ركة   تدش���ن 

.www.q8place.com
وقال ان املوقع اجلديد عبارة 
عن افضل موقع تسويق عقاري 
في الكويت ومن دون ادنى شك 
وب���كل تواض���ع اطلقت صفة 
افضل موقع من بعد دراس���ة 
املواقع املنتش���رة  وجدول���ة 
على شبكة االنترنت وخاصة 
الكويتية  العقاري���ة  املواق���ع 
ل���ذا اصبح اليوم من الس���هل 
ج���دا ان تبحث خ���ال دقائق 
معدودة عن نوع العقار حسب 
املنطقة التي تختارها والس�عر 

وال�مساحة.
املوق���ع اجلديد ان   وب���ن 

ميتاز ب�:
1 � ادارة املوقع ترتكز على 

ض���م اكبر عدد ممكن م���ن االعانات لكي يتاح 
جلميع زوار او باحثي املوقع فرصة تلبية البحث 

الذي يسعون له.
2 � من ميزات املوقع انه يحوي اكبر شريحة 
من شركات ومكاتب الوساطة العقارية وشركات 
التمويل واملقاولن وشريطا اخباريا عن سوق 

وحركة العقار احمللي.
3 � امكانية البحث بدقة وبسرعة عن اي نوع 
عقار من خال مهاتفة خدمة العماء او املراسلة 

االلكترونية
4 � تتوافر باملوقع خدمة عماء مباشرة من 
خ���ال مكاملة خدمة العماء لتوف���ر لكم كل ما 
حتتاجونه من خدمات داخل املوقع مع امكانية 

البحث من خال الهاتف.
5 � إدارة املوقع وفرت اشخاصا ذوي كفاءة 
عالية للتواصل مع اجلميع ووفرت ادارة تسويقية 
لديه���ا اخلبرة مبجال التس���ويق االعاني لكي 

تساعد على تنمية نشاط العقار.

نبيل بن سالمة 

بن سالمة: إجراءات نقل أصول »زين« األفريقية تسير على ما يرام
كشف الرئيس التنفيذي في مجموعة 
»زين« نبيل بن سامة أن األمور تسير 
على ما يرام بخصوص صفقة بيع األصول 
االفريقية لش���ركة بهارتي ايرتل، وأن 
الطرفن يحرزان تقدما جيدا في اإلجراءات 
اخلاصة للوصول إلى التوقيع النهائي 

وإمتام عمليات البيع.
وقال بن س���امة في بيان صحافي 
ان مجموعة زين وشركة بهارتي ايرتل 
منخرطت���ان حاليا في حوار منتظم مع 
اجلهات التنظيمية والرقابية في البلدان 

االفريقية للحصول على املوافقات الازمة 
املتممة للصفقة، مبينا أن العاقات اجليدة 
الت���ي تتمتع بها »زين« في تلك البلدان 
عززت من وتيرة وسرعة هذه اإلجراءات، 

واملتوقع االنتهاء منها قريبا.
وأشار بن سامة إلى أن مجموعة زين 
تتعاون مع اجلهات التنظيمية في البلدان 
االفريقي���ة داخل نط���اق اختصاصاتها 
التشغيلية من خال التقيد التام بالقوانن 
السائدة املنظمة لصناعة االتصاالت في 
كل دولة، مبين���ا أن »زين« راضية عن 

س���ير هذه التطورات، وهي متأكدة من 
احلص���ول على املتطلب���ات التنظيمية 
الضرورية إلمتام عملية البيع حس���ب 

اإلجراءات املتبعة.
ومن جهة أخرى أكد بن س���امة أن 
توزيعات األرباح للسنة املالية املنتهية 
في ديسمبر 2009 والتي مت إقراراها مؤخرا 
من قبل مجل���س اإلدارة في توصياته 
بواقع 170 فلسا للسهم الواحد كانت من 
خال عوائد األرباح التشغيلية واملرحلة 
للمجموعة حتى العام 2009، مشيرا إلى أن 

املجموعة وبعد االنتهاء من عملية البيع 
س���تعكف على مراجعة سياسة توزيع 

األرباح اخلاصة بعوائد هذه الصفقة.
 وأكد بن سامة أن مجموعة زين وفي 
م���وازاة اإلجراءات التي تقوم بها حاليا 
إلمتام عمليات بيع األصول االفريقية، 
فإنها مازالت تواصل مساعيها نحو تطوير 
وتعزيز أنشطتها التجارية التشغيلية 
بحيث تلب���ي احتياجات عمائها، األمر 
الذي سوف ينعكس ايجابيا على إيرادات 
التش���غيل ومن ثم يحقق أثرا ايجابيا 

كبيرا على عوائد املس���اهمن للسنوات 
املقبلة.

ومض���ى في قوله »إن مجموعة زين 
تكون حاليا صورة كاملة ملا بعد الصفقة، 
حتى تستطيع أن تتحرك وفق إستراتيجية 
مستقبلية تس���مح لها بتحقيق أهدافها 
املتمثلة في حتقيق أعلى العوائد، وذلك 
بالتركيز على أسواقها في منطقة الشرق 
الفرص االستثمارية  األوسط ومتابعة 
املجدية التي تقدم قيمة مضافة حلقوق 

املساهمن«.

أكد أن عالقات المجموعة الجيدة مع الجهات التنظيمية تعّجل من العملية

»لوجيك سولوشينز« تطلق موقعًا إلكترونيًا
للبحث عن العقار ونوعه حسب المناطق

صندوق جلوبل للشركات الخليجية الرائدة
األفضل بـ 14% عوائد خالل الربع األول

شاهد حميد

القط��اع  اتخذتها بش���أن 
المصرفي، على إعادة تقييم 
س����وق األوراق ال�مالي���ة 

الق�طرية.
التنمية  وتعت�بر خطة 
أقره���ا مجلس األمة  التي 
الكويتي للسنوات األربع 
المقبلة والب��الغة قيمتها 
37 ملي���ار دين���ار وقي��ام 
الس���ع�ودية بتدش�����ين 
االس���تثمار  صنادي���ق 
 )ETF( الم��ت��داول�����������ة
والتي ستيس���ر مشاركة 
المستثمرين األجانب في 
الس���وق خطوات إيجابية 
عل���ى الم���دى الطويل في 

المنطقة. 
أن  بالذك���ر  الجدي���ر 
بيت االس���ت��ثمار العالمي 
»جلوب���ل« من الش���ركات 
الرائ���دة في مج���ال إدارة 
األصول في المنطقة، حيث 
تقدم مج��موع���ة كب��يرة 
من الخدمات االست�ثمارية 
لعمائه���ا من مؤسس���ات 

وأفراد.

من العام الحالي.
وفي معرض تعليقه على 
األداء اإليجاب���ي للصندوق 
إدارة األصول  صرح رئيس 
التع���اون  ل���دول مجل���س 
الخليجي في جلوبل شاهد 
حميد، بأن تصنيف الصندوق 
ضمن أفضل الصنادي�ق أداء 
في منطقة الخليج خال العام 
الحالي يعتبر أكبر دليل على 
المدى تجاه  التزامنا طويل 

عمائنا.
ويع���ود األداء اإليجابي 
النه���ج  إل���ى  للصن���دوق 
االست�ثماري المدروس الذي 
إدارة الصناديق،  نتبعه في 
الدقي��ق���ة  والمنهج��ي���ة 
والصارم���ة التي نتبعها في 

بحوثنا«.
ويعتبر صندوق جلوبل 
للشركات الخليجية الرائدة، 
الذي يهدف لتحقيق نمو في 
رأس المال على المدى الطويل 
والذي حصل على تصنيف 
بمرتبة »A« إلدارة الصناديق 
آند  من مؤسسة س���تاندرد 

األدنى إلى األعلى إضافة إلى 
فهم وتح�ليل االقتصاد الكلي 
لتحديد فرص النمو في جميع 

أنحاء منطقة الخليج.
وأكد على أن أس��واق دول 
مجل�س التع��اون الخ��ليجي 
قد ش���ه�دت ع���دة تطورات 
إي�جابي���ة س�����اعدتها على 
تحقيق ه���ذا األداء اإليجابي 
خ���ال الربع األول من العام 
الح�الي كما س��اعدت األنباء 
اإليجابي���ة الت�ي وردت من 
دب���ي، وقط���ر، والك��ويت 
والس���عودية على تحقي��ق 
ه��ذا األداء ال�قوي في جميع 

أنحاء المنطقة. 
إضافة إلى ذلك، س����اعد 
التقدم ال��ذي أحرزته عمليات 
إع��ادة جدولة ديون الكيانات 
التابعة لحكومة دبي على زوال 
حالة عدم التيقن التي كانت 
تخيم على أس�واق المنطقة، 
كم���ا س���اعدت الميزاني����ة 
التوسعي��ة التي أقرتها قطر 
للعام ال��مالي 2011/2010 إلى 
جانب التدابير اإليجابية التي 

أعل���ن بيت االس����تثمار 
العالمي »جلوبل« أن صندوق 
جلوبل للشركات الخليجية 
الرائدة من أفضل الصناديق 
أداء في المنطقة خال الربع 
األول من الع��ام 2010، ح��يث 
ب��لغ  أداء ق��وي���ا  س�����جل 
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عقب األداء الضعيف الذي 
سجلته أسواق دول مجلس 
التعاون الخليجي خال العام 
2009، ش������هدت األس��واق 
انتعاشا ملحوظا حيث ارتفع 
مؤشر مورجان ستانلي لدول 
الخليجي  الت�ع�اون  مجلس 
بنس���بة 12.3% منذ ب�داي���ة 
العام الحال���ي مقارنة بأداء 
مؤش���ر مورجان س���تانلي 
الذي  الناش�����ئة  لألس�واق 

ارتفع بنسبة %2.1.
ويع���زى األداء الق�����وي 
ألس��واق دول مجلس التعاون 
الخليجي إلى األس�س الق��وية 
التي تتمتع بها هذه األسواق 
والتطورات االيجابية العديدة 
التي شهدتها خال الربع األول 

بورز، من الصناديق الرئيسية 
التي تديره���ا جلوبل وهو 
يس���تثمر في محفظة تضم 
مجموعة متنوعة من أسهم 
الشركات الرائدة المدرجة في 
بورصات دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وتلتزم صناديق جلوبل 
بتطبيق أسلوب استثماري 
مدروس يقوم على أس���اس 
منهجية انتقاء األس���هم من 

املوقع اإللكتروني اجلديد


