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تنظمه »إكسبو سيتي« لتنظيم المعارض والمؤتمرات في 25 الجاري

ارتفاع وتيرة المضاربات شّكل ضغوطًا كبيرة على المؤشرات الرسمية للسوق

»بتلكو« تكشف عن رغبتها بشراء 25% في »زين السعودية«

»جيتكس للتقنية« يستضيف مبادرة »أفكار باناسونيك للبيئة«

»االتصاالت السعودية« تخطط لبيع حصة في أبراجها
وتناقش الصفقة مع شركتي »جي تي ال« و»كويبو« الهنديتين

منى الدغيمي
مثلت شركتا االتصاالت الكبرى »جي تي ال« و»كويبو« 
الهنديتان من ضمن مجموعة مختارة لشراء حصة في مجال 
 STC األعمال التجارية لبرج شركة االتصاالت السعودية
وقد قدرت قيمة احلصة التي تنوي االتصاالت السعودية 
بيعها مبا بني ملي���ار و1.5 مليار دوالر. وذكرت صحيفة 
»جلوبل تليكومس بيزنس« ان اتصاالت الس���عودية لم 
تقرر بعد حجم احلصة املقرر بيعها وقد تكون في حدود 
49% او أكثر. وأشارت الصحيفة الى أن كال من شركة زين 

الس���عودية و»موبايلي« متثالن املستأجرين الرئيسيني 
لهذه األبراج. وكانت اتصاالت الس���عودية قد جلأت إلى 
مورغان ستانلي في شهر يوليو وذلك للبحث عن شريك 
استراتيجي من اجل دعم سنداتها التجارية بالبرج. وذكرت 
ان »بوز الن« قام بتقدمي املش���ورة التصاالت السعودية 
بخصوص إستراتيجية جلب الشريك االستراتيجي. وأفادت 
الصحيفة بأن »أميركان تاور« و»كراون كاسل« من ضمن 
الشركات التي أبدت اهتمامها بالصفقة. ومتلك اتصاالت 

السعودية نحو 10 آالف برج اتصاالت.

4 شركات تعلن مشاركتها في معرض العقارات الكويتية والدولية

»المدينة«: عدم االتزان والميل لجني األرباح سيطرا على البورصة
قال التقرير االس����بوعي لش����ركة املدينة 
الكويت  للتمويل واالس����تثمار إن سوق 
لألوراق املالية اغلق تداوالته االسبوعية 
على انخفاض طفيف نسبيا شمل مؤشري 
الس����وق الرسميني، حيث اغلق املؤش����ر السعري تداوالت 
االسبوع عند مستوى 6.944 نقطة محققا خسارة اسبوعية 
بلغت 0.94% وقد استهل املؤشر جلسات االسبوع على موجة 
صعود جيدة اوصلت املؤشر لبلوغ قمته االسبوعية عند 
مستوى 7.080 نقطة ليرتد منها وسط عمليات بيعية مكثفة 
ادت لهبوط املؤشر في اجللسات الباقية من االسبوع لتصل 
الى ذروتها بنهاية االس����بوع. ومن جهة أخرى، فقد اغلق 
املؤش����ر الوزني للسوق تداوالته االسبوعية عند مستوى 

469.3 نقطة محققا خسارة اسبوعية بلغت %1.3.
واوضح التقرير ان اداء الس����وق اتسم خالل االسبوع 
املاض����ي بحالة من ع����دم االتزان وامليل ال����ى جني االرباح 
والبيع العش����وائي باالضافة الى الغياب الواضح لألسهم 
القيادية وسيطرة االس����هم الصغيرة في القيمة السوقية 
على مجريات التداول، وارتفاع وتيرة املضاربات بش����كل 
ملحوظ مما ش����كل في احيان كثي����رة ضغوطا كبيرة على 
املؤش����رات الرسمية للسوق، ومن جهة اخرى، فإنه وعلى 

الرغم من استكمال البنوك في اعالن نتائج اعمالها الفصلية 
للتسعة اشهر األولى من العام احلالي 2010 والتي اظهرت 
نتائج اعمال جيدة اال انها لم تكن ذات تأثير ملحوظ على 
أداء قاطع البنوك او السوق بصورة عامة ومن جهة اخرى 
فقد ساهم االنخفاض امللحوظ للعديد من شركات االستثمار 
كنتيج����ة طبيعية لعمليات جني االرباح في خلق ضغوط 
كبيرة على املؤش����ر. وقد بلغت القيمة الس����وقية لألسهم 
املدرجة في الس����وق بنهاية تداوالت االسبوع 34.5 مليار 
دينار باملقارنة مع 35.0 مليار دينار نهاية االسبوع املاضي، 

وبنسبة انخفاض بلغت %1.3.
وذكر التقرير ان اداء قطاعات السوق مال إلى االنخفاض 
بشكل واضح حتت تأثير عمليات البيع القوية التي شملت 
غالبية القطاعات، حيث انخفضت س����تة قطاعات من أصل 
ثمانية بقيادة قطاع االغذية الذي س����جل تراجعا اسبوعيا 
بلغ 3.2% نتيجة التراجعات امللحوظة لسهمي دانة وأغذية، 
واحتل قطاع االستثمار املرتبة الثانية بخسارة اسبوعية 
بلغت 2.6% نتيجة تراجع أغلب أس����هم القطاع. ومن جهة 
أخرى فقد حقق قطاعا التأمني والعقار فقط نتائج ايجابية 
على املستوى االسبوعي بنسبة 1.6% و0.5% على الترتيب 
مدفوعني باملكاسب اجليدة التي حققتها شركة التأمني األهلية 

في قطاع التأمني ودبي األولى في قطاع العقار. وأثرت نتائج 
األس����بوع املاضي على أداء القطاعات من بداية الشهر، إذ 
عكس����ت غالبية القطاعات توجهها م����ن حتقيق الربح إلى 
اخلسارة، وان كان قطاعا البنوك والعقار اليزاالن محققني 
بعض املكاسب على املستوى الشهري والتي بلغت 5% و%1.6 
على الترتيب. وال يزال قطاع البنوك متصدرا قائمة املكاسب 
من بداية العام بنسبة 34.8% بينما قطاع العقار هو اخلاسر 

األكبر من بداية العام أيضا بنسبة تراجع بلغت %16.4.

معدالت التداول

وأشار التقرير الى ان معدالت التداول االسبوعية للسوق 
شهدت تراجعا ملحوظا خالل االسبوع املاضي باملقارنة مع 
االسبوع قبل املاضي، حيث انخفضت قيم التداول االسبوعية 
الى 1.4 مليار س����هم باملقارنة مع 1.8 مليار س����هم وبنسبة 
تراجع بلغت 25.6% ومبتوسط تداوالت يومية بلغ 272.1 
مليون سهم، بينما تراجعت قيم االسهم املتداولة الى 222.3 
مليون دينار بنسبة 33.6% ومبتوسط تداوالت يومية 44.5 
مليون دينار وعلى السياق نفسه تراجعت عدد الصفقات 
االسبوعية الى 21 ألف صفقة باملقارنة مع 31.5 الف صفقة 

وبنسبة تراجع بلغت %33.0.

العقاري لش���ركة  التقرير  تن���اول 
كولدويل بانكر العاملية � فرع الكويت 
تراجع حجم الت���داول على عقارات 
السكن اخلاص خالل الربع الثالث من العام 2010 
والذي س���جل نسبة تراجع بلغت 41% ليسجل 
القطاع 221 مليون دينار مقارنة مع 374 مليون 
دينار خالل الربع الثاني من العام نفسه، فيما 
بلغت نسبة تراجع عدد الصفقات للقطاع ذاته 
43% من خالل تسجيل 1025 صفقة مقارنة مع 
1825 صفقة في الربع الثاني من العام احلالي.

وأرجع التقرير أسباب انخفاض التداول على 
العقارات السكنية خالل الربع الثالث من العام 
احلالي إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية في 
املناطق اجلديدة بشكل غير مبرر، وهو ما قلل 
من رغبة البعض التي كانت تتجه للشراء، إلى 
جانب تأخر تطبيق قرار مجلس الوزراء الذي 
قضى بالسماح مبنح البلدية تراخيص البناء 
لعدد 7 مدن سكنية جديدة، حيث انتعش السوق 
خالل النصف األول من العام احلالي على أثر هذا 
القرار وكانت أغلب عمليات الشراء متبوعة بآمال 
احلصول على تراخيص البناء في وقت قريب 
والبناء على األراضي أو بيعها وحتقيق أرباح 
مجزية، إال أن تأخير تطبيق القرار جاء مخيبا 

آلمال الكثيرين ممن اشتروا لهذه األسباب.
كما أشار التقرير إلى انحصار التمويل املوجه 
إلى قطاع العقارات الس���كنية فيما يقدمه بيت 
التمويل الكويت���ي من متويل، وهو األمر الذي 
يقلص من قدرة البع���ض على احلصول على 
القروض، السيما الذين ال تتوافق معهم الشروط 
االئتمانية التي يشترطها بيت التمويل، خاصة 
للعمالء الذين لديهم التزامات مع بنوك تقليدية 

أخرى ولديهم استقطاعات عليها.
وأكد التقرير أنه في حال دخول مؤسس���ة 
إسالمية أخرى أو أكثر في سوق متويل العقارات 
السكنية فإن ذلك س���ينعكس إيجابا على أداء 
القطاع العقاري السكني الذي بالطبع سيشهد 

حركة نتيجة لتوافر السيولة للراغبني في شراء 
القسائم السكنية واملنازل.

وتطرق التقرير إلى متسك بعض املالك في 
السوق بالبيع بأسعار مبالغ فيها، السيما الذين 
اشتروا وقت رواج السوق، حيث ترفض هذه 
الشريحة البيع باألسعار احلالية التي تتراجع 
قيمها بنسب قد تصل إلى 60% عن األسعار التي 

اشتروا بها في ذروة نشاط السوق العقاري.
وتوقع التقرير أن يستمر أداء قطاع العقارات 
الس���كنية على وتيرته نفسها املتباطئة خالل 
الربع األخير من العام احلالي في حال استمرار 
تواج���د املعطيات التي تدفعه للتراجع، أما في 
حال تطبيق ق���رار مجلس الوزراء ومت بالفعل 
السماح بالبناء في املدن السكنية فإن انتعاش 
السوق في ذاك الوقت سيتضاعف بسبب رغبة 
املواطنني في البناء للحصول على مساكن تعوض 
النقص الش���ديد في توفير السكن اخلاص في 
السوق، خاصة في ظل تأخر الدولة في تلبية 
طلبات الرعاية السكنية وتفاقم املشكلة اإلسكانية 

في البالد.
وبني التقرير أن بعض الشركات قد تتخلى 
خالل الفترة املقبلة عن متسكها باألسعار املرتفعة 
لقسائم الس���كن اخلاص واملنازل نظرا لقرب 
موعد تطبيق قانوني رقمي 8 و9 لس���نة 2008 
اللذين منعا الشركات واملؤسسات من التعامل 
مع العقارات السكنية أو املتاجرة بها، لرغبتها 
في جتنب دفع الرسوم والضرائب اإلضافية التي 
فرضها القانون رق���م 9 والتي تبلغ 10 دنانير 
على كل متر مربع أو 5% من القيمة الس���وقية 
للعقارات السكنية أيهما أكبر وهي تعتبر غرامة 
كبيرة، خاصة للشركات التي متتلك مساحات 
كبيرة من القسائم السكنية في املدن السكنية 
اجلديدة، لذلك ستحاول الشركات خالل الفترة 
املقبلة تخفيض األس���عار أمال في تسويق تلك 
العقارات السكنية في أقرب فرصة دون اخلضوع 

لدفع الغرامات التي فرضها القانون.

انضمت 4 شركات هي: صروح 
لالستثمار وشركة ماجيك هوم 
واألمراء ومجموعة العيناتي، الى 
الش���ركات املشاركة في معرض 
العقارات الكويتية والدولية الذي 
يقام خالل الفترة التي تبدأ من 
25 إلى 28 أكتوبر اجلاري والذي 
تنظمه مجموعة إكس���بو سيتي 
املع���ارض واملؤمترات  لتنظيم 
)مدين���ة املعارض( حتت رعاية 
التجارة والصناعة أحمد  وزير 

الهارون.
وفي هذا الس���ياق قال نائب 
الرئيس � رئيس إدارة االستثمار 
في شركة صروح لالستثمار طارق 
آل بن علي »ان الشركة تستعرض 
باكورة استثماراتها في محافظ 
املايك���رو من خالل مش���روعني 
عقاريني في مع���رض العقارات 
الكويتي���ة والدولية احدهما في 
جمهورية مصر العربية واآلخر في 

اململكة العربية السعودية«.
من جانبه، ق���ال املدير العام 
ورئيس مجلس إدارة شركة األمراء 
الدولية العقارية حسني دشتي ان 

وسط مدينة الكويت وتشطيباته 
التي تق����دم من ماركات  الفاخرة 
عاملية والتي تع����ودت أن تقدمها 
ماجيك ه����وم العقارية في جميع 
مجمعاتها إلرض����اء جميع أذواق 
املتميزي����ن لديها وتقدم  العمالء 
ماجيك هوم املش����روع بأس����عار 
تنافس����ية وبوس����ائل تسعى من 
خاللها إلرضاء جميع أذواق طبقات 

املجتمع الكويتي.
وقد صرح بهذه املناسبة مدير 
العالقات العامة بشركة ماجيك هوم 
العقارية محمد السليم، حيث شدد 
على أهمية املعرض، وذكر السليم أن 
من أهم أهداف املعرض تقدمي فرص 
اسكانية واستثمارية للمواطنني، 
وأضاف أيضا أن من أهم التحديات 
التي تتبناها الشركة توفير سكن 
ومبان لعمالئها مبواصفات عالية 
اجلودة وفق املقاييس املرعية عامليا 
والتحدي يكون اكبر في حالة عرض 
هذه املساكن واملباني بأقل األسعار 
بل إنها تصل إلى اقل من س����عر 
السوق حتى يتسنى جلميع شرائح 

املجتمع الكويتي متلكها.

هناك عدة أسباب للمشاركة وهي: 
التواصل الدائم بني الشركة وبني 
عمالئها وإثباتا للوجود والتواجد 
املستمر مع العمالء وعرض جميع 
الفرص التسويقية واالستثمارية 
الت���ي تخدم العمي���ل من حيث 
الواس���عة واملتنوعة  التشكيلة 
وحزم���ة العق���ارات املقدمة من 
وق���ت إلى آخر ليحق���ق العميل 
بذلك اكبر اس���تفادة ممكنة من 
االستثمار العقاري وتنوع السلة 

االستثمارية.

مجموعة العيناتي

م���ن جانب���ه، اك���د الرئيس 
التنفي���ذي ملجموع���ة العيناتي 
عبدالس���الم العينات���ي ان لدى 
أب���راج في مناطق  املجموعة 6 
اجلفير والعدلي���ة وأم احلصم 
في مملكة البحرين، وتوفر هذه 
األبراج نحو 265 وحدة سكنية 
وه���ي عبارة عن ش���قق تتكون 

من 3 غرف، باإلضافة للمنافع، 
ومكات���ب ومع���ارض وصاالت 
رياضية وغيرها وسيتم االنتهاء 
من جميع هذه املشاريع حسب 

التواريخ احملددة لها.

ماجيك هوم

أعلن����ت ماجيك هوم  بدورها 
العقاري����ة ع����ن طرحه����ا احدث 
مشاريعها السكنية مجمع ام جي 
ام والذي يتمي����ز مبوقعه الرائع 

اس���تضافت الدورة الثالثني من »أس���بوع جيتكس للتقنية«، الذي يعد واحدا من 
أكبر ثالثة معارض عاملية متخصصة في تقنية املعلومات واالتصاالت، مبادرة »أفكار 
باناس���ونيك الداعمة للبيئة« ملنطقة الشرق االوسط وش���مال أفريقيا والتي أطلقتها 

شركة »باناسونيك الشرق األوسط للتسويق«.
وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي ملركز دبي التجاري العاملي، اجلهة املنظمة 
ألسبوع جيتكس للتقنية، هالل املري قائال: »نحن فخورون باستضافة هذه املبادرة 
الرائدة من باناسونيك الشرق األوسط للتسويق، والتي سيكون لها تأثير بعيد املدى 
على أهداف التنمية املستدامة باملنطقة. وميكن لهذا املفهوم اجلديد أن يشكل منوذجا 

تقتدي به املؤسسات في التشجيع على توفير الطاقة واالستخدام الفعال للموارد«.
وتسعى »باناسونيك« من خالل هذا اإلعالن، إلى أن تصبح شركة االبتكارات اخلضراء 
األولى في قطاع صناعة االلكترونيات مبنطقة الشرق األوسط. ولتحقيق هذه الغاية، 
تسعى الشركة إلى إدخال أفكارها الصديقة للبيئة في أمناط احلياة العصرية من خالل 
التشجيع على اتباع أمناط حياة مستدامة ومريحة، كما تستهدف الشركة في مبادرتها 

هذه الشركات لتحفيزها على تقليص األثر البيئي لعملياتها إلى أقصى حد.

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لالتصاالت )بتلكو( 
بيتر كالياروبولوس عن الرغبة في ش���راء حصة تبلغ نحو %25 
من شركة االتصاالت »زين السعودية«، ولكنه قال إن ذلك يعتمد 
على القيمة املناسبة حلصة الشركة التي سيتم طلبها عند طرحها 
للبيع. وذكر أن حصة الشركة من البرودباند )Broadband(، والتي 
تشمل االنترنت والبيانات، في سوق البحرين بلغت في نهاية الربع 
الثالث من العام احلالي 49%، وتوقع أن يشهد االنترنت الالسلكي 

قفزة كبيرة في املستقبل.
وأبلغ كالياروبولوس الصحافيني على هامش مؤمتر لشرح نتائج 
الش���ركة عن الربع الثالث، »أن بتلكو لديها حصة في البرودباند 
تبلغ 49% من الس���وق، أي ما يعادل 86 ألف مشترك، في حني كان 

لديها 100% تقريبا قبل دخول املشغلني اجلدد«.
وقال إن نسبة االختراق في االنترنت في سوق البحرين كبيرة جدا مقارنة بأسواق 
دول اخلليج العربية األخرى إذ تبلغ نحو 120%، ولكن »نتوقع أن يطلب املش���تركون 
سرعة أكبر، وخدمات أفضل.  وتابع: »كما نتوقع أن يرتفع النمو في االنترنت الالسلكي، 
وهذا هو السبب الذي جعل الشركة تستثمر أكثر في شبكة الهاتف اجلوال لتقدمي سرعة 

كبيرة إلى الناس في الالسلكي والهاتف النقال«.
ورد على سؤال بشأن بحث الشركة عن فرص للتملك، فأجاب 
بأننا »ال نزال نبحث عن فرص كبيرة، وهناك العديد من الشركات 
الصغي���رة التي ميكن متلكها، ولكننا ال نرغب في الوقت احلاضر 
في هذه الش���ركات، وإمنا نبحث عن أهداف كبيرة، وهناك القليل 
منها، وأنها تأخذ وقتا«. وأضاف »ال نزال نرغب في التملك، ونحن 
جنري مباحثات، ولكن هذا أمر ال ميكن حدوثه الشهر اجلاري أو 
الشهر املقبل. أهدافنا هو أن نستكمل متلك شركة كبيرة هذا العام 
بكلفة تبلغ 1.5 مليارات دوالر، وهذا النوع من الفرصة التي نحن 
نتطلع إلى متلكها«. وبش���أن حصة مجموعة زين في السعودية، 
قال: »عندما تتاح الفرصة، سننظر إليها. زين اآلن متلك 25% من 
زين الس���عودية، وهذه هي النسبة التي ميكن أن تطرح للبيع«. 
وأضاف: »نحن نعمل في اململكة العربية السعودية، والسوق السعودية مهمة لنا، وإذ 
توافرت حصة زين بالس���عر الذي نعتقده مناسبا، بالطبع ستكون لنا الرغبة في ذلك. 
نحن نرغب في تشغيل شركة للهاتف النقال في السعودية، بالتعاون مع الشركاء. هل 

نحن بالتحديد راغبون في شراء حصة زين؟، نعم إذا كان السعر مقبوال«.

هالل املري وسيجي كوياناجي خالل إطالق مبادرة »أفكار باناسونيك الداعمة للبيئة« في أسبوع جيتكس للتقنية

محمد السليم عبدالسالم العيناتي طارق آل بن علي

تقارير

الشيخة حصة الصباح

مازن خوري

القاهرة ـ هناء السيد
انتخبت اجلمعية العمومية 
العرب  ملجلس سيدات االعمال 
العبداهلل  الشيخة حصة سعد 
الصباح رئيسا للمجلس للمرة 
الرابعة على التوالي بالتزكية، 
جاء ذلك خالل اجتماعات اجلمعية 
مبقر االمانة العامة جلامعة الدول 
العربية لتستكمل الشيخة حصة 

مسيرتها الناجحة للمجلس.
الش���يخة حصة  وتوجهت 
الى سيدات  الصباح بالش���كر 
االعمال العرب للثقة التي اولينها 
اياها من خالل اختيارها رئيسا 
للم���رة الرابعة عل���ى التوالي 

باجماع االصوات.
وقالت عقب اجتماع املجلس 
للدور االنعقادي ان هناك خطة 
طموحة ملجلس سيدات االعمال 
العرب للتوسع خالل امللتقيات 
االقتصادي���ة وخاص���ة خطة 
املجلس لدعم املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة واملتناهية الصغر، 
مؤكدة ان املجلس يركز اهتمامه 
وانشطته خالل الفترة احلالية 
على املرأة، مش���يرة الى زيارة 
عض���وات املجلس املرتقبة الى 
املخيمات الفلسطينية في لبنان 

لدعم املرأة الفلسطينية.
واضافت ان هناك توس���عا 
العم���ال املجلس ومش���اريعه 
للتعاون مس���تقبال مع العديد 
م���ن الدول ودعم املش���روعات 

الصغيرة.

الذي  الواسع  القبول  ساهم 
تتمتع ب����ه بطاق����ات أميركان 
إكس����بريس ل����دى العديد من 
املؤسسات التجارية في أنحاء 
املنطقة، إضافة إلى العدد الكبير 
من العروض احلصرية اليومية، 
في دخول عدد كبير من أعضاء 
بطاقات أميركان إكسبريس في 
السحب الكبير، وكان احلظ من 
نصي����ب ثالثة فائزين ربح كل 
منهم مليون نقطة في برنامج 
ال� Membership Rewards، وذلك 
تتويجا للسحوبات الصيفية 
الت����ي قدمتها ش����ركة أميركان 

إكسبريس الشرق األوسط.
وسيكون للفائزين، رمزي 
مطر من لبن����ان، راوي طويج 
الرميحي  من مص����ر وه����الل 
من اإلم����ارات الفرصة الختيار 
املكافأة الت����ي حتلو لهم مقابل 
 Membership �ال نقاط برنامج 

.Rewards
وميكن للفائزين اس����تبدال 
امللي����ون نقطة مقاب����ل إجازة 
عائلية رائعة ملدة أسبوعني، أو 
السفر مع أصدقائهم إلى وجهتهم 

مهرجان »تراث العرب« للمرأة 
ي���دل على اهمي���ة ودور املرأة 
العربية بشكل عام والكويتية 
بشكل خاص ممثلة في مجلس 
س���يدات االعم���ال العرب الذي 

اختيرت رئيسا له.
واش���ارت الش���يخة حصة 
الى دخول سيدات كثيرات الى 
املجلس من بل���دان عربية مثل 
مص���ر والس���عودية واملغرب 

والبحرين وغيرها.
واوضحت ان هؤالء السيدات 
دخلن املجل���س الميانهن بدور 
املؤثر وفاعليته الفتة  املجلس 
الى ان مجلس سيدات االعمال 
العرب يؤك���د اهمية دور املرأة 
العربية وتواجدها بفاعلية في 

اقتصادات الوطن العربي.
ويضم املجلس الذي جتري 
االنتخابات فيه كل 4 س���نوات 
العديد من سيدات االعمال العرب 
من الكويت والبحرين والسعودية 
واالمارات ولبنان وقطر وغيرها 
ويسعى الى تغيير نظرة العالم 
العربيات وابراز  الى السيدات 
املتميز  قدرتهن على االجن���از 
ودورهن املؤثر كسيدات اعمال 

اقتصاديات فاعالت.
هذا وقد اكدت الشيخة حصة 
حرص املجلس على التش���اور 
العربي���ة لدعم  مع اجلامع���ة 
دوره في خدم���ة قضايا املرأة 
العربية خصوص���ا في املجال 

االقتصادي.

فرحته بالقول: »س����عادتي ال 
توصف، وسأستمر في استخدام 
بطاقة أميركان إكسبريس سأقوم 
باختيار إحدى شركاء الطيران 
في البرنامج وحتويل نقاط ال� 
Membership Rewards إلى أميال 
ليكون بإمكاني االختيار من بني 

العديد من الوجهات«.
وص����رح الرئيس التنفيذي 
للعملي����ات ملنطق����ة الش����رق 
أفريقيا مازن  األوسط وشمال 
خوري قائال: »ميثل برنامج ال� 
Membership Rewards مي����زة 
رائع����ة توفر ألعضاء بطاقاتنا 
خيارات ال حتصى ومرونة كبيرة 
في الفوز باملكافآت التي تضيف 
الكثير إلى أسلوب حياتهم، لقد 
منح عرضنا الترويجي الصيفي 
أعضاء البطاقة الرابحني فرصة 
العمر لالس����تمتاع بتجربة ال 
تنس����ى، تقدمها له����م أميركان 
إكس����بريس، نحن نتطلع على 
الدوام ملكاف����أة األعضاء مقابل 
اس����تخدام بطاقاتهم، ويشكل 
 Membership Rewards �برنامج ال

القناة التي تتيح لنا ذلك«.

وعن املرأة الكويتية ودورها 
عربيا وخليجيا اكدت الشيخة 
حصة ان املرأة الكويتية متواجدة 
في السوق الكويتي واخلليجي 
والعربي وه���ي قوية ومثابرة 
وتطمح الى املزيد، مشيرة في 
هذا االطار الى عدة من سيدات 
االعمال الكويتي���ات منهن مها 
الغنيم وعائشة بودستور ووفاء 
الرش���يد وفوزية احلس���اوي، 
البارزات  وغيرهن من االسماء 

في عالم سيدات االعمال.
ولفت���ت ال���ى دور املجلس 
ومشاركته في مهرجان »تراث 
العرب« للم���رأة الذي اقيم في 
فرنسا حيث كان للمرأة العربية 
ومجلس سيدات االعمال العرب 
دور فعال س���اهم ف���ي اجناح 
املهرج���ان، كذلك مش���اركتهن 
في اس���بانيا، واكدت ان جناح 

املفضلة، وألن نقاطهم ال تنتهي 
صالحيتها على اإلطالق، فبإمكان 
الفائزين أيضا االستمتاع بالعديد 
من املكافآت اليومية لعدة أشهر، 
وتشمل هذه املكافآت الكثير من 
إمكانية  إل����ى  الترفيه، إضافة 
االختيار من قائمة واسعة من 
الهدايا لألصدقاء وأفراد العائلة، 
بدءا من املجوهرات، ووصوال 
إلى اإللكترونيات والكماليات 

املنزلية وغيرها الكثير.
وعبر الفائز رمزي مطر عن 

نتيجة ارتفاع أسعار العقارات السكنية في المناطق الجديدة بشكل غير مبرر

الشيخة حصة الصباح رئيسة مجلس سيدات 
األعمال العرب للمرة الرابعة على التوالي

3 من أعضاء بطاقات أميركان إكسبريس 
»Membership Rewards« يفوزون في

»كولدويل بانكر«: تراجع حجم التداول
على السكن الخاص بالربع الثالث بنسبة %41


