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عبدالوهاب الرشود

منيرة املخيزمي

زيد اخلطيب لليسار مع اثنني من الفائزين

Source: Deepwater Horizon response

ناصر الديحاني يهنئ الفائز محمد إبراهيم رشود الرشود

ينطلق 21 أغسطس المقبل 

مراد: كيف يتحسن السوق العقاري إذا افتقر إلى المبادرات 
ومستحيل أن يتعافى من تلقاء نفسه 

»المسار«: 37.4% معدل نمو المشاركات 
الجديدة في معرض العقار الرمضاني 

أعلن مدير عام مجموعة املسار 
املع����ارض واملؤمترات  لتنظيم 
س����عود مراد أن معرض العقار 
الرمضان����ي الذي س����ينطلق 21 
الراية  املقبل في قاعة  أغسطس 
بفن����دق ك����ورت ي����ارد ماريوت 
سجل منوا في نسبة املشاركات 
اجلديدة بواقع 37.4% ما يعكس 
أن املعرض بات يستقطب اهتماما 
كبيرا من الش����ركات، كما يؤشر 
في الوقت ذاته إلى رغبة حقيقية 
لدى الش����ركات في جتاوز اآلثار 
الس����لبية لألزمة املالية العاملية 
والتي مازالت تلقي بظاللها على 

السوق العقاري احمللي، ويقام املعرض حتت رعاية 
وحض����ور نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لش����ؤون اإلس����كان وزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد. وأوضح 
مراد في تصريح صحافي أن شركة املسار حترص 
دائما على استقطاب مشاركني جدد في معارضها كما 
تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع املشاريع العقارية 
املطروح����ة في معارضها العقاري����ة حتديدا لتلبية 
احتياجات املواطنني واملستثمرين واملقيمني، حيث 
يضم املعرض ڤلال وشققا سكنية وأراضي للبناء إلى 
جانب مش����اريع وفرص استثمارية مميزة في دول 

خليجية وعربية وبعض الدول األوروبية.
وأوضح: »ف����ي أوقات الركود يحتاج العقار إلى 

العاملة  تكاتف جميع الشركات 
في القطاع ملواجهة آثار التباطؤ 
االقتصادي.. فإذا وقفنا مكتوفي 
األي����دي فس����تتفاقم األزمة أكثر 
لتص����ل إلى العظ����م، معتبرا ان 
املعارض أنسب وسيلة ملواجهة 
األزم����ة املالية، مش����يرا الى ان 
»بعض الشركات التي حتجم عن 
العقارية  املشاركة في املعارض 
بهدف ترشيد املصروفات، وفي 
الق����روض والتمويل  ظل تقييد 
واالئتمان تتوقف عن العمل في 
انتظار حتسن ظروف السوق غير 
املواتية حاليا، هذا نوع من أنواع 
السلبية«. وتساءل: »كيف يتحسن السوق اذا كان 
صناعه ال يبادرون؟ هل يتعافى من تلقاء نفس����ه؟ 
هذا مستحيل.. السوق العقاري يحتاج إلى مبادرات 
حقيقية من صناعه لتجاوز األزمة، وهذه املبادرات 
تتمثل في االستمرار في حتريك ركود السوق عبر 
تسويق العقارات ومن ثم مواصلة عملية التطوير 
العقاري«. وأشار إلى العواقب الوخيمة الناجتة عن 
توقف عمليات التطوير العقاري في الكويت وذلك 
نتيجة قانوني الرهن العقاري فضال عن تشدد البنوك 
في منح التمويل الالزم للمطورين العقاريني الذين 
بات همهم األكبر البحث عن آلية لسداد التزاماتهم 
وقروضهم املس����تحقة وليس التفكير في عمليات 

التطوير العقاري.

سعود مراد 

تستعد لعملية بيع بـ 20 مليار دوالر لمواجهة تكاليف األزمة

»بي پي« تعلن وقف التسرب النفطي 

مليون دوالر لشركات وافراد 
متضررين. ومت االنتهاء من 32 
الف ملف تعويض وهناك 61 

الف ملف قيد االجناز.
وبحسب الصحافة االميركية 
فإن ش���ركة بي پي تس���تعد 
لعملية بي���ع كثيفة ميكن ان 
تبل���غ قيمتها 20 مليار دوالر 
ملواجه���ة تكاليف هذه األزمة 
التي أنفق���ت املجموعة عليها 
حتى اآلن اكثر من 3.5 مليارات 

دوالر.

»™red« بفرصة إدارة حساباتهم 
من خالل اخلدمة املصرفية عبر 
االنترنت، اخلدمة املصرفية عبر 
املوباي���ل أو اخلدمة املصرفية 
التي تتيح لهم حرية  الهاتفية 
التصرف بحساباتهم بكل سهولة 

ويسر.

أعماق احمليط أظهرت اجلمعة 
انه لم يعد هناك اي تس���رب 

حول فتحة البئر.
الس���واحل  وق���ال خف���ر 
االميركيون انه مت حرق اكثر من 
42 مليونا و770 الف ليتر من 
النفط العائم منذ بداية الكارثة 
التي  وهي كمية تساوي تلك 
تسربت الى احمليط لدى غرق 
اكسون فالديز قبالة االسكا في 
1989. واعلن���ت »بي پي« انها 
دفعت تعويضات قيمتها 200 

الكويت الذي ينظم س���حوبات 
شهرية جلميع عمالئه. وسيدخل 
جميع عمالء حساب »™red« في 
السحب الشهري بشكل تلقائي 
املكافأة  حني يقومون بتحويل 
الطالبية الش���هرية إلى حساب 
»™red«. وسيحظى عمالء برنامج 

أعلن بنك اخلليج عن أسماء 
الذي���ن فازوا  الس���تة  العمالء 
بجوائز السحب الشهري األول 
حلساب »™red« الذي أجري في 
12 اجلاري، وق���د نال اجلائزة 
األولى: سارة عبداهلل محمد جابر 
التي ف���ازت برحلة إلى بيروت 
شاملة اإلقامة في فندق من فئة 
اخلمس جنوم، فضال عن اإلفطار 

وخدمة النقل يوميا.
الرابح���ون اخلم���س  أم���ا 
اآلخرون، فهم كاآلتي: سما عادل 
سالم العبداجلادر، شيماء ياسني 
رمضان سيف، سارة عبدالعزيز 
ابراهيم النبهان، محمد ابراهيم 
رشود الرش���ود وناصر مهدي 
عبداهلل الصفار، وقد حصل كل 
منهم على جهاز » iPod« مع نظام 

الصوت. 
وقد أطلق بنك اخلليج برنامج 
»™red« اجلديد لتلبية احتياجات 
طالب اجلامعات والكليات الذين 
تتراوح أعمارهم بني 17 و24 عاما 
وهو حساب الطالب الوحيد في 

نيو اورليانز � أ.ف.پ: اليزال 
الغطاء الذي أوقف تسرب النفط 
ف���ي خليج املكس���يك موضع 
مراقبة شديدة، بعد يومني من 
اختبار حاسم جدد األمل لدى 
سكان السواحل امللوثة بإنهاء 
الكارثة التي تسببت في أسوأ 
بقعة نفطية في تاريخ الواليات 

املتحدة.
وبعد ال� 24 س���اعة االولى 
التي هدفت للتثبت من مقاومة 
البئر، اكدت مجموعة »بي پي« 
الذي  العمالق  الغطاء  صمود 
منع منذ اخلميس تدفق ماليني 
ليترات النفط السام في مياه 

احمليط.
وكان���ت الفرق العاملة في 
املوقع اش���ارت الى ان مصدر 
القل���ق األساس���ي يتمثل في 
احتم���ال ان يح���دث اخل���ام 
املضغوط احملبوس في البئر 
ثغرات ليعود ويتس���رب الى 

احمليط.
وقالت »بي پي« اول من امس 
انها لم ترصد اي تس���رب في 
البئر الت���ي تقع فتحتها على 
عمق 1600 متر حتت املاء في 
حني متتد البئر حتى عمق 4 
كيلومترات حتت األرض. وأكد 
كنت ويلز نائب رئيس الشركة 
البريطانية »ال يوجد اي مؤشر 
على تسرب للنفط او الغاز«.

الني مسؤول  وبحسب تاد 
عمليات مكافحة البقعة النفطية 
ف���ي االدارة االميركي���ة، فإنه 
من املق���رر ان تقوم »بي پي« 
باختبارات اخرى الن مستوى 
الضغط الذي مت قياسه ال يتيح 
استخالص استنتاجات نهائية 

ملا يجري داخل البئر.
ووصف الرئيس االميركي 
باراك اوباما وق�ف التس���رب 
ب� »النبأ اجليد« مش���يرا مع 
ذلك الى ضرورة التريث وعدم 
التسرع في إعالن النصر ألنه 
اليزال هناك »عمل ضخم بحاجة 

لالجناز«.
ومهم���ا يكن م���ن أمر فإن 
قن���وات التلفزيون التي تبث 
مباشرة صور تسرب اخلام في 

.. و»الخليج« يعلن الفائزين
»red™« بثاني سحب شهري لحساب

»برقان« يعلن الفائزين بسحب »يومي«
واألكثر تفردا في الكويت. فهو 
حساب يقدم سحوبات يومية 
وجوائز يومية مجزية مقدارها 
5000 دين���ار عدا أي���ام العطل 
الرسمية.  األسبوعية والعطل 
اليوم وفي كل يوم هناك مفاجأة 
قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 
5000 دينار«، مبينة: »يس���رنا 
أن ندعو اجلميع لالستفادة من 
هذه الفرصة الفريدة الستثمار 
التي تعود  ودائعهم بالطريقة 

عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وكان بنك برقان قد أطلق العام 
املاضي حس���اب »يومي« األول 
من نوعه في السوق املصرفية 
احمللية والذي يبدأ بفتح احلساب 
مببل���غ 500 دين���ار كحد أدنى 
املبلغ السحب بعد  ليدخل هذا 

مرور 30 يوما عليه.

اخلدم���ات املصرفي���ة لألفراد 
بالبنك منيرة املخيزمي بتقدمي 
التهنئة للفائزين في سحوبات 
األسبوعني املاضيني، وقالت: »ان 
حساب يومي هو احلساب األوحد 

أعلن بن���ك برقان أس���ماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
حلس���اب »يومي«، وقام البنك 
بإي���داع مبلغ 5000 دينار وهو 
قيمة اجلائزة في حساب كل فرد 
ال� 10 لألسبوعني  الفائزين  من 
املاضي���ني وقد جرى الس���حب 
الرئيس���ي للبنك  املكت���ب  في 
حسب اإلجراءات املتبعة، وهم: 
انوشرون هيراند نزاريان، بدر 
عصام ابراهيم بوخمسني، عمرو 
حسان ابراهيم العسيلي، شروق 
محمد مجيد الدوسري، رنا محمد 
بش���ار عبدالرحمن، هدى علي 
هاشم، ش���يماء خليل الشطي، 
فاطمة جاس���م مظفر، شريفة 
عباس علي صرخوه وعائشة 

عبداهلل املهري.
وقد قامت رئي���س مديري 

أوباما يوقع على قانون
إصالح » وول ستريت« األربعاء 

632 مليون ريال خسائر زين السعودية

صندوق النقد الدولي: اليونان
حققت تقدمًا كبيرًا في وضعها المالي 

واشنطنـ  رويترز: قال البيت االبيض ان الرئيس باراك اوباما سيوقع 
ــاملة لـ »وول ستريت« يوم االربعاء. وكان  قانون اصالحات تنظيمية ش
ــراف على  ــديد االش الكونغرس وافق على االصالحات التي تهدف لتش
القطاع املالي ومنع عمليات االقراض احملفوفة باملخاطر التي تسببت في 

االزمة املالية في الفترة من 2007 الى 2009.
وتتضمن االصالحات التي ناقشتها ادارة اوباما واملشرعون األميركيون 
ألكثر من عام، انشاء مكتب للحماية املالية للمستهلك وتضع بعض القيود 
على اقدام البنوك على املخاطرة وتعطي املنظمني سلطات افضل للتصفية 

بصورة منتظمة للمؤسسات املالية احليوية التي تظهر بها مشاكل. 

السعوديةـ  يو.بي.آي: أعلنت شركة االتصاالت املتنقلة السعودية »زين« 
أنها خسرت خالل الربع الثاني من العام احلالي 632 مليون ريال مقابل 857 
مليون ريال للربع املماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 26%، وقالت 
ــتة أشهر بلغ 1294  ــارة خالل س »زين« في بيان لها امس أن »صافي اخلس
ــابق وذلك  مليون ريال مقابل 1622 مليون ريال للفترة املماثلة من العام الس
بانخفاض قدره 20% وبلغت خسارة السهم خالل ستة أشهر 0.92 ريال مقابل 

1.16 ريال للفترة املماثلة من العام السابق.
ــون ريال مقابل 702 مليون ريال  ــت إيرادات الربع الثاني 1450 ملي وبلغ
ــابق وذلك بارتفاع قدره 107%ومقابل 1094 مليون  للربع املماثل من العام الس

ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره %33.

واشنطنـ  ا.ف.پ: اعلنت مجموعة من خبراء صندوق النقد الدولي زارت 
اليونان اخيرا ان السلطات اليونانية حققت »تقدما كبيرا« في حتسني وضع 
ــارت الى »مخاطر واضحة« مرتبطة بنظامي الصحة  ماليتها العامة، لكنها اش

والضمان االجتماعي.
واكدت املجموعة في تقرير نشر على املوقع االلكتروني لصندوق النقد ان 
»ميزانية الدولة وضعت قيد التطبيق مع مراقبة جيدة للنفقات«. لكنه اضاف 
ان »املستشفيات وصناديق الضمان االجتماعي تطرح خطرا واضحا شأنها 

شأن الضغوط املالية على الشركات العامة«.
ــاط االقتصادي يتقلص كما كان متوقعا،  والحظ اخلبراء ايضا ان »النش
لكن التضخم اكثر ارتفاعا مما كان متوقعا«. ولفتوا ايضا الى ان »االستهالك 
اخلاص قاوم بشكل جيد جدا، ويعكس رمبا اخذه في االعتبار نشاطا كان ـ 
غير رسمي ـ في السابق«، ومنذ نهاية مهمة التقييم قبل شهر، الحظ خبراء 
صندوق النقد الدولي ان تطبيق خطة التقشف التي وضعتها السلطات تسير 
ــاد االوروبي وصندوق  ــاق عليه، وينتظر وصول ممثلي االحت كما مت االتف
النقد الدولي مجددا الى اليونان بني 26 يوليو والسادس من اغسطس العداد 
ــمي حول تطبيق خطة التقشف التي مت اعتمادها في  اول تقرير مرحلي رس
ــو مقابل قرض منحه االحتاد االوروبي وصندوق النقد الدولي قيمته 110  ماي

مليارات يورو على ثالث سنوات.

القاهرة أ.ش.أ: تبدأ اليوم وملدة 5 أيام الهيئة 
العامة للتنمية الصناعية في تلقي طلبات احلصول 
على أراض في مدن العاشر من رمضان و15 مايو 
وبرج العرب والسادات، وذلك في إطار جهود وزارة 
التجارة والصناع���ة لتوفير األراضي الصناعية 

للمستثمرين.
وكانت وزارة التج���ارة والصناعة قد أغلقت 
باب القبول لطلبات املس���تثمرين يوم اخلميس 
املاضي في مدن الس���ادس من أكتوبر والشروق 
والصاحلية ودمياط حيث تقدم 1160 مس���تثمرا 
للحصول على 182 قطعة أرض صناعية بنسبة 
637% ضم���ن املرحلة الرابعة من الطرح اخلاص 

لألراضي في املدن الصناعية اجلديدة.
وقال وزير التجارة والصناعة م.رشيد محمد 

رشيد ان هناك إقباال كبيرا من املستثمرين للحصول 
على أراض إلنشاء مش���روعات صناعية جديدة 

مبختلف املدن الصناعية القائمة.
من جانبه ق���ال رئيس الهيئة العامة للتنمية 
الصناعية م.عمرو عسل انه خالل األسبوع األول 
من فتح باب التقدم لهذه املرحلة تلقت الهيئة 799 
طلبا من املس���تثمرين للحصول على 154 قطعة 
أرض في مدن العبور وبدر واملنيا والفيوم بنسبة 
518% فيما تقدم في األس���بوع الثاني من الطرح 
256 مستثمرا للحصول على 413 قطعة أرض في 
مدن القاهرة اجلديدة وأسيوط والنوبارية وبني 
سويف بنسبة 61% ليصل عدد الطلبات منذ فتح 
باب القبول الى 2215 طلبا على 749 قطعة أرض 

في 12 مدينة جديدة.

الخطيب: 18 فائزًا أسبوعيًا في حملة بطاقات »بيتك« لهذا الصيف

التيسير محليا وخارجيا.
ــمل  وأوضح أن احلملة تش
الدفع  ــبقة  البطاقات مس أيضا 
»األسرة« و»اخلير« حيث تتيح 
ــتخدم أيا منهما  لكل عميل يس
بقيمة 10 دنانير داخل اوخارج 
ــة للفوز كل يوم  الكويت فرص

أتاح  ــك«  أن »بيت ــاف  وأض
الفرصة خالل شهر يوليو اجلاري 
ــير  ــتخدمي بطاقات التيس ملس
االئتمانية للفوز أسبوعيا بأربعة 
 MacBook Pro أجهزة ماك بوك برو
املتطور وذلك عند شراء العميل 
بقيمة 20 دينار باستخدام بطاقات 

أون الين ومن ثم اختيار خدمة 
حماية بطاقات االئتمان واختيار 
ــارة اخلاصة  ــر والعب كلمة الس
باملستخدم، وذلك بهدف تعزيز 
حماية عملية التسوق االلكتروني 
مشيرا إلى أن السحب مستمر 

حتى 19 أغسطس املقبل.

ــاد، حيث يحصل  ــاز آي ب بجه
مستخدم بطاقة »األسرة« على 
ــتخدم بطاقة  ــة ومس 20 فرص
ــى 10 فرص مقابل  »اخلير« عل
كل عملية شراء وتتزايد الفرص 

بتزايد حجم املشتريات.
وقد تنوعت اجلوائز املقدمة 
في السحب الذي حضره ممثل 
وزارة التجارة والصناعة، وهم: 
جهاز »ماك بوك برو« فاز به كل 
ــيدي،  ــمية عايد الرش من: وس
ومحمد محمود الكندري، وعهود 
ــليمان العتيبي، وتهاني  ذيب س

عويد العويد.
جهاز »آي باد« وفاز به كل من: 
مبارك صباح الصباح، وعبداهلل 
ــي، وعبدالرحمن  العتيب محمد 
ــف  ــداهلل اجلميعان، ويوس عب
فيحان العازمي، ومطلق عبداهلل 
الزعبي، ومحمد الفي املطيري، 

وانتصار مانع الديحاني.
جهاز »آي فون«، وفاز به كل 
من: عبدالعزيز جاسم بورحمة، 
ــن حاي، ووفاء  وهدى محمد ب
عبدالعزيز الصالح، وامين ابراهيم 
ــم جمال الزعابي،  اباظة، وجاس
ــاب عبدالعزيز الغامن  وعبدالوه

وأحمد علي العتيبي.

الكويتي  التمويل  أعلن بيت 
ــحب  الس ــن إجراء  ــك( ع )بيت
الترويجية  األسبوعي حلمالته 
ــات املصرفية  في مجال البطاق
ــجيع  خالل فترة الصيف لتش
ــتخدام بطاقات  العمالء على اس
الدفع وبطاقات  »بيتك« مسبقة 
االئتمانية واالشتراك  التيسير 
املجاني في خدمة ثالثي األمان 

.3D Secure
وأوضح مدير إدارة البطاقات 
ــة بالوكالة في »بيتك«  املصرفي
ــاب اخلطيب أن احلملة  زيد عق
ــتهدف، إلى جانب تشجيع  تس
العمالء على استخدام البطاقات 
في عملية الشراء، توفير املزيد 
ــان للحفاظ  ــائل األم ــن وس م
ــم وأموالهم وذلك  على حقوقه
باالشتراك في خدمة ثالثي األمان 
ــي يعد »بيتك«  3D Secure والت
األول في تطبيقها على مستوى 

البنوك احمللية.
ــة  ــى أن احلمل إل ــار  واش
ــى  ــجيع عل ــة للتش املخصص
االشتراك في هذه اخلدمة تقدم 
ــة الفوز بجهاز آي  يوميا فرص
ــتراك  فون iPhone، ويتم االش
فيها بالدخول على خدمة التمويل 

أعلن عن توزيعات ودائع العمالء بالدوالر للربع الثاني

»بيتك«: 1.1% عوائد الوديعة الثالثية بالدينار
بحي���ث تالئ���م خصائ���ص 
ومتطلبات مختلف الش���رائح 
من حيث املدة وشمولها ملعظم 
الرئيس���ية،  العاملية  العمالت 
مبا يخدم مسعى شريحة من 
املستثمرين األفراد والشركات 
لتنمية أموالهم وحتقيق أفضل 

العوائد عليها«.
وتوقع الرش���ود أن تنشط 
س���وق الودائع خ���الل الفترة 
املقبلة في حال تفعيل اخلطة 
التنموية اخلمسية وما تتضمنه 
من مش���اريع تنموية كبرى، 
الس���يما أن »هناك مؤش���رات 
ايج���ابي���ة عل���ى الب����دء في 
تفعيل اخلطة جتلت في إعالن 
احلكوم���ة عن ط���رح بعض 
املش���اريع معربا عن تف���اؤله 
بت���عافي األس����واق »الس��يما 
أن األس��وأ واألشد وط���أة من 
األزم���ة املالية العاملية قد مر، 
بيد أن املرحلة املقبلة ستكون 

للتعافي«.

الدوالر األميركي، باإلض���افة 
للضمان احل��كومي للودائع، 
الذي يك����س���ب  األم���ر  وهو 
الع��ملة احمللي���ة ثقة وقدرة 
إضافيت���ني في ظ���ل تقلبات 

األسواق املالية.
وأش���ار إلى أن العائد على 
الدوالر األميركي كذلك وفق هذه 
النتائج يعد من بني أفضل العوائد 
في السوق، مبا يؤكد السياسة 
االستثمارية التي يتبعها »بيتك« 
والتي يحرص من خاللها على 
حتقيق أفضل العوائد للمودعني 
مع السعي الدائم لتنويع األوعية 

االدخارية.
النتائج  وقال: »تشير هذه 
احملققة س���واء على مستوى 
العوائ���د أو تن���وع األوعي���ة 
إل���ى أن »بيتك«  االدخاري���ة، 
جن���ح في حتقي���ق عنصرين 
مهم���ني حلمل���ة الودائع، هما 
العوائد املنافسة على مستوى 
الس���وق، والتنوع في الودائع 

السنوي على الوديعة باليورو 
.%0.84

وأكد أن العائد على الدينار 
الكويتي مازال يتصدر أفضل 
العوائ���د احملققة بني العمالت 
األخرى بفضل سياس���ة بنك 
الكويت املرك���زي حيث مازال 
الدينار متماسكا  سعر صرف 
مقابل العمالت األخرى السيما 

2010 وفترات اإليداع الفصلية 
األخرى، حيث بلغ العائد على 
الودائع بالدوالر األميركي لفترة 
الربع الثاني من العام احلالي 
0.86%، بينم���ا حق���ق مودعو 
الستة  الدوالر خالل األش���هر 
املنتهية في ذات الفترة %0.89، 
و0.92% لفترة األشهر التسعة، 
العوائد السنوية  بينما بلغت 

.%0.94
وأضاف: وزع »بيتك« عائدا 
على الودائع باليورو خالل الربع 
الثاني بلغت 0.39%، وبلغ عائد 
األشهر الستة ملودعي هذه الفترة 
0.41%، ولفترة األشهر التسعة 
0.42%، بينما بلغ العائد السنوي 

لودائع اليورو %0.43«.
وأشار الرشود إلى أن عائد 
الودائع باجلنيه اإلسترليني 
بلغ خالل الربع الثاني من العام 
احلالي 0.77%، و0.80% لفترة 
األشهر الستة، و0.82% لفترة 
األشهر التسعة، بينما بلغ العائد 

أعلن بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« ع���ن توزيعات عوائد 
الودائع التي يق����دمها لعمالئه 
لفترة الرب���ع الثاني من العام 
احلال���ي واملنت����هي���ة ف������ي 
2010/6/30، مشيرا إلى أنه مت 
حتويل هذه العوائد إلى حسابات 

العمالء.
وقال مدي���ر إدارة اخلزانة 
في »بيتك« عبدالوهاب عيسى 
الرشود في تصريح صحافي، 
ان عائ���د الودي��عة الث���الثية 
بالدين���ار الك��ويتي في نهاية 
الربع الثاني من العام احلالي 
بلغت 1.1%، وهو عائد منافس 
قياس���ا مبا يقدم في السوق، 
مشيرا إلى أنه كلما زادت مدة 
االستثمار زاد العائد على هذا 

االستثمار.
 وأوض���ح أن »بيتك« قّدم 
عوائ���د تنافس���ية أيضا على 
الودائع بالعم���الت األجنبية 
لفترة الرب���ع الثاني من العام 

مصر: بدء تلقي طلبات الحصول
على أراضٍ في 4 مدن اليوم


