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عبدالعزيز البالول

»الوطنية لالتصاالت« تسّلم الفائزين
iPads أجهزة »Give Kuwait« بمسابقة

ل���ه حول هذه  وفي تصريح 
املسابقة أكد مدير العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البال���ول بالقول: »ان حتضيرات 
الوطنية للذكرى اخلمسني الستقالل 
الكويت متلؤها احلماسة واالبتكار 
 »Give Kuwait« ومازالت مسابقة
تالقي صدى طيبا بني عموم الشعب 
الكويت���ي وكل من يحب أن يعبر 

عن حبه للكويت«.
ولكي تشجع شباب الكويت على 
املشاركة فقد خصصت »الوطنية« 
جوائز للرابحني مبعدل كل اسبوع 
وهي عبارة عن أجهزة iPads لكل 
فائز من كل مجموعة، عالوة على 
جوائز أخرى حسب كل مجموعة 
التس���جيل الصوتي:  كالتال���ي: 
تسجيل ڤيديو كليب ألغنية من 
القعود باإلضافة  أحلان عبداهلل 
إلى رحل���ة مجانية لش���خصني 
حلضور حفل موس���يقي عاملي، 
الفوتوغرافي: كاميرا  التصوي���ر 
ديجيت���ال DSLR ورحلة مجانية 
لشخصني لوجهة عاملية، التسجيل 
املرئي: رحلة مجانية إلى هوليوود 
واملشاركة في عمل سينمائي مع 

إحدى شركات اإلنتاج العاملية.

ذلك من منطل���ق حبهم ووالئهم 
للكويت.

وقد فاز في األسبوع األول كل 
من عبداهلل العلي عن أفضل مقطع 
ڤيديو، وفجر احلسن عن أفضل 
تس���جيل صوتي، وكانت جائزة 
أفضل صورة من نصيب العميل 

عبدالعزيز السريع.
أما األسبوع الثاني فقد حظي 
عادل املسلم بجائزة أفضل مقطع 
ڤيديو، ومحمد العطار عن أفضل 
تس���جيل صوتي، وزينب عبدال 

عن أفضل صور.

تواص���ل الوطنية لالتصاالت 
احتفالها بالعيد الوطني اخلمسني 
للبالد، حيث أطلقت في منتصف 
ديس���مبر املاضي أكبر مس���ابقة 
 »Give Kuwait« إلكترونية باسم
والتي من شأنها أن متنح عمالءها 
فرص���ة إظه���ار حبه���م للكويت 
بطريقتهم اخلاصة وأس���لوبهم 

املميز.
ويس���تطيع عم���الء الوطنية 
من خ���الل املش���اركة ف���ي هذه 
التقاط صور أو تسجيل  احلملة 
مقاطع ڤيديو أو تسجيل مقاطع 
غنائي���ة صوتي���ة ع���ن الكويت 
 وحتميلها على املوقع االلكتروني:
.www.wataniya.com/givekuwait

ومبوجب احلملة يستطيع العمالء 
التصويت ومشاركة املواد املصورة 
أو املسجلة مع أصحابهم من خالل 
شبكات التواصل االجتماعية مثل 
ال� »فيس بوك« وال� »تويتر«، وفي 
نهاية املسابقة سيعتبر هذا املوقع 
مبثابة مكتبة شاملة لكل املواد التي 
يتم حتميلها من قبل املش���اركني 
الذين حرص���ت »الوطنية« على 
أن تدعمهم وتساعدهم في إظهار 
مواهبه���م الفنية وتعزيزها وكل 

تحديد بدل إيجار العقارات في دبي

أص����در نائب رئي����س الدولة 
الوزراء الشيخ  ورئيس مجلس 
محمد بن راشد آل مكتوم بصفته 
حاكما لدبي، املرسوم رقم 2 لسنة 
2011 بش����أن بدل إيجار العقارات 

في اإلمارة.
وج����اء في املرس����وم حتديد 
لنسب الزيادة القصوى في بدل 
إيجار العقارات في دبي بالنسبة 
العقارية املؤجرة قبل  للوحدات 
تاريخ العمل، إذ أوضح أنه في حال 
كان بدل إيجار الوحدة العقارية 
يقل عن 25% من متوس����ط أجر 
املث����ل، الذي يحدد وفقا ملؤش����ر 
حتدي����د بدل اإليج����ارات املعتمد 

العقاري  التظيم  لدى مؤسس����ة 
»ريرا«، فإنه ال تفرض أي زيادة 
في القيمة اإليجارية على الوحدة 

العقارية.
وأشار إلى أنه في حال كان بدل 
إيجار الوحدة العقارية يقل بنسبة 
تراوح بني 26 و35% من متوسط 
أج����ر املثل، فإنه تف����رض زيادة 
القيمة اإليجارية  بنسبة 5% من 

للوحدة.
ولفت إلى أن الزيادة بنس����بة 
10% من القيمة اإليجارية للوحدة 
العقارية تفرض في حال كان بدل 
إيجارها يقل بنسبة تراوح بني 36 

و45% من متوسط أجر املثل.

وأوضح املرسوم أنه في حال 
قل بدل إيج����ار الوحدة العقارية 
بنسبة تراوح بني 46 و55% من 
متوسط أجر املثل، فإنه يتم فرض 
زيادة بنسبة 15% من قيمة الوحدة 

اإليجارية.
وحدد الزيادة بنسبة 20% من 
القيمة اإليجارية للوحدة العقارية 
املؤجرة، إذا كان بدل اإليجار يقل 
بنسبة تزيد على 55% من متوسط 

أجر املثل.
يشار إلى أن العمل باملرسوم 
اجلدي����د بدأ اعتب����ارا من تاريخ 
صدوره في 10 اجلاري، وينش����ر 

باجلريدة الرسمية.

محمد بن راشد أصدر مرسوماً يقسمها إلى شرائح بناء على مؤشر »ريرا«

ُعمان تصدر سندات بقيمة 530 مليون ريال عماني
مسقط � كونا: أصدرت سلطنة عمان شهادات 

إيداع بقيمة 530 مليون ريال عماني.
وذكرت النشرة الصادرة عن البنك املركزي 
العماني امس ان متوس���ط سعر الفائدة لتلك 
الشهادات بلغ 0.06% فيما بلغ أعلى معدل سعر 
لها 0.07%، مش���يرة إلى أن مدة تلك الشهادات 
تصل الى 28 يوما حيث سيتم استحقاقها في 

التاسع من فبراير املقبل.
وأوضحت ان سعر الفائدة على عمليات إعادة 

الشراء للفترة من الثاني عشر من الشهر اجلاري 
وحتى الثامن عشر من الشهر نفسه هو %2.

وتعد ش���هادات اإليداع الصادرة عن البنك 
املركزي العماني وتشارك فيها البنوك املرخصة 
فقط أداة مالية لتنفيذ عمليات السياسات النقدية 
التي ترمي إلى امتصاص فائض السيولة النقدية 
لدى القطاع املصرفي عل���ى وجه اخلصوص 
واحلفاظ على استقرار سعر الفائدة وعلى سوق 

املال بشكل عام.

العمر: استثمارات »بيتك« في تركيا إستراتيجية وطويلة األمد

دعا وزيران تركيان إلى العمل 
على تدعي���م العالقات املتميزة 
التي ترب���ط بلدهما مع الكويت 
في جميع املجاالت بش���كل عام 
وفي املجاالت االقتصادية بشكل 
خاص، مؤكدين خالل جلسة غداء 
جمعتهما مع الرئيس التنفيذي 
لبيت التمويل الكويتي )بيتك( 
محمد سليمان العمر على أن هذه 
التي ش���هدت حتسنا  العالقات 
ملموسا خالل السنوات السابقة 
وتتطور باستمرار سوف تزداد 
رسوخا بالدعم والتشجيع من 

حكومة البلدين. 
وقال وزير التجارة اخلارجية 
التركي ظفر جاغليان ان وجود 

عدد كبير من الشركات ورجال 
املرافق  الوف���د  األعم���ال ضمن 
لرئيس ال���وزراء التركي رجب 
طي���ب أردوغان خ���الل زيارته 
األخيرة للكوي���ت يعطي داللة 
كبيرة على االهتمام الذي تبديه 
تركي���ا نحو تطوي���ر عالقاتها 
التجاري���ة مع الكويت مش���ددا 
على أن الشركات التركية ميكن 
لها أن تس���اهم بشكل فاعل في 
جزء مهم من خطة التنمية التي 
طرحتها حكومة الكويت خاصة 
أن هناك 33 شركة تركية تقوم 
بتنفيذ مش���اريع إنش���ائية في 
82 بل���دا في أنحاء العالم بقيمة 
تتجاوز 180مليار دوالر فهي التي 

بنت مطار الدوحة ومترو وارسو 
ومترو إس���طنبول وغيرها من 
مشاريع كثيرة أصبحت من معالم 

أهم املدن العاملية.
من جهته أوضح وزير الطاقة 
التركي تانر يلديز أن الشركات 
التركي���ة لديها خبرة كبيرة في 
القطاع النفط���ي بكافة مجاالته 
التصنيع  أو  التكري���ر  س���واء 
أو غيرهما.. وق���د تطورت في 
النفطية بشكل  املنتجات  مجال 
كبير وهن���اك اهتمام ودعم من 
قبل احلكومة التركية، وش���دد 
على أن بالده تتطلع إلى زيادة 
الكويت بهذا  التعاون مع  حجم 

اجلانب.

من جانبه أك���د محمد العمر 
ال���ذي يتولى منص���ب رئيس 
مجل���س إدارة بيت���ك � تركي���ا 
عل���ى أن اس���تثمارات بيتك في 
تركي���ا إس���تراتيجية وطويلة 
األمد وتس���تهدف االستفادة من 
التطورات االقتصادية االيجابية 
املتالحقة في السوق التركي الذي 
العاملية،  يعد من اكبر األسواق 
مش���يرا في ذلك إل���ى أن بيتك 
� تركي���ا يدرس املش���اركة في 
بعض املشاريع الكبرى بتركيا، 
باإلضافة إل���ى تعزيز دوره في 
متويل الشركات وتوفير أدوات 
متويل جديدة أمامها مثل الصكوك 
وغيرها، التي ميكن أن تساهم في 

التمويلية  تغطية االحتياجات 
للش���ركات التركية املاضية في 
التوس���ع عامليا وإقليميا بشكل 

كبير.
واشار العمر إلى أن بيتك تركيا 
استطاع أن يرسي أسس صناعة 
مصرفية متطورة أصبحت حتظى 
التركي  بطلب كبير في السوق 
وذلك من خالل تطبيق سياسة 
توسع مدروس���ة باإلضافة إلى 
تنويع أشكال املنتجات واخلدمات 
مبا يتالءم مع احتياجات العمالء 
من األف���راد والش���ركات، الفتا 
في هذا الص���دد إلى أهمية دور 
القطاع اخلاص في تنمية وتعزيز 

العالقات بني البلدين.

وزيران تركيان يدعوان إلى تعزيز العالقات االقتصادية مع الكويت

العمر يتحدث إلى الوزراء األتراك محمد العمر متوسطا الوزراء وكبار رجال األعمال األتراك

»جلوبل«: استحواذ قطاع االتصاالت على 4.4 ٪
من تداوالت األسواق الخليجية

سهم »زين السعودية« يتصدر قائمة التداول بنسبة ٪32

إلى ش���بكة األلياف الضوئية 
 )Dark Fibers( غير املض���اءة
اخلاصة بالهيئة واستخدامها، 
حيث متن���ح كال م���ن الهيئة 
و»دو« حق االستفادة من البنية 
التحتي���ة للطرف اآلخر، وهو 
ما ينعكس على نطاق وجودة 
وفعالية اخلدمات التي يقدمها 

الطرفان.
وقع���ت ش���ركة اتصاالت 
قطر )كيوتل( وشركة هواوي 
الصيني���ة اتفاقي���ة حتال���ف 
استراتيجي ستتعاون مبوجبها 
الشركتان في تطوير سلسلة من 
احللول املوجهة ألهم القطاعات 
الصناعي���ة اس���تراتيجيا في 

املنطقة.
واوضح البيان ان االتفاقية 
تقضي بأن تعمل الش���ركتان 
سويا على أساس خطة تطوير 
اس���تراتيجية مشتركة بهدف 
ال���الزم لتطوير  توفير الدعم 
حلول خاصة تلبي احتياجات 
الشركات في قطر وفي املنطقة 

بوجه عام.
وأشار التقرير إلي ان قناة 
cnbc كش���فت عن اتفاق موقع 
بني شركة شوكوروفا القابضة 
التركية، ممثل���ة مبهمت أمني 
كارامهم���ت وعض���و مجلس 
ادارة »زي���ن« الش���يخ خليفة 
علي اخلليفة، في 29 ديسمبر 
املاض���ي، ينص على ش���راء 
الش���ركة التركية ملا نس���بته 
29.9% من أسهم »زين« مقابل 
1.720 دينار للس���هم، على أن 
 تكون مدة صالحية العرض 60
يوم���ا م���ن تاري���خ توقي���ع 

االتفاق.

ق����ال ت�ق���رير 
بيت االستثمار 
العاملي »جلوبل« 
ان مؤش����ر جلوب����ل اخلليجي 
لالتصاالت أنهى تداوالت األسبوع 
املاضي مسجال تراجعا بنسبة 
0.44% وصوال إلى مستوى 314.31 
نقطة، في حني انخفض إجمالي 
القيمة السوقية للقطاع بواقع 
460.92 مليون دوالر وصوال إلى 

103.53 مليارات دوالر. 
وأوضح التقرير ان أنشطة 
الت����داول ش����هدت تراجعا في 
أدائه����ا حي����ث انخفضت كمية 
املتداولة بنسبة بلغت  األسهم 

1.31 % وصوال إلى 143.97 مليون 
س����هم بإجمالي قيمة تداوالت 
بلغ����ت 325.69 ملي����ون دوالر 
منخفض����ا بنس����بة 3.51% عن 
القيمة املتداولة خالل األسبوع 
السابق. وقد استحوذت الكمية 
املتداولة لقطاع االتصاالت على ما 
نسبته 4.40% من إجمالي الكمية 
املتداولة في األسواق اخلليجية. 
بينما استحوذت القيمة املتداولة 
للقطاع على ما نسبته %4.73 
من إجمالي القيمة املتداولة في 

األسواق اخلليجية. 
هذا وواصل س����هم ش����ركة 
اإلم����ارات لالتصاالت املتكاملة 
)Du( تصدره قائمة األسهم من 
املتداولة حيث  الكمي����ة  حيث 
اس����تحوذ خالل ت����داوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته %42.06 
الكمي����ة املتداولة.  من إجمالي 
بينما تصدر س����هم شركة زين 
)السعودية( قائمة األسهم من 
املتداولة حيث  القيم����ة  حيث 
اس����تحوذ خالل ت����داوالت هذا 
األسبوع على ما نسبته %32.03 

نظرة مس���تقرة لدى الوكالة، 
تتمتع بأقوى مرونة مالية في 
الشرق االوسط من اجل القيام 
باستحواذات. ويعتقد محللو 
»فيتش« ان شركة االتصاالت 
السعودية وشركة اتصاالت قطر 
)كيوتل( ومؤسس���ة االمارات 
لالتصاالت، هي الشركات الثالث 
في املنطقة التي متلك ميزانيات 
عمومية تؤهلها للقيام بعمليات 

استحواذ.
وذكر التقرير ان شركة »دو« 
والهيئة االحتادي���ة للكهرباء 
اتفاقية ش���راكة  واملاء وقعت 
استراتيجية في تتويج ملذكرة 
التفاهم التي كان وقعها الطرفان 
خ���الل يناي���ر 2010. ومتنح 
االتفاقية شركة »دو« الوصول 

مقارنة مبا مت حتقيقه خالل نفس 
الفترة من العام 2009.

وب���ني التقرير ان ش���ركة 
اتصاالت قطر )كيوتل( أعلنت 
أن عضو مجموعة كيوتل شركة 
الوطني���ة موبايل � فلس���طني 
العامة  لالتصاالت املس���اهمة 
»الوطنية موبايل«، وهي أحد 
مشغلي خدمة االتصاالت اجلوالة 
في فلسطني، مت إدراجها رسميا 
في سوق فلسطني لألوراق املالية 
بتاريخ 9 يناير 2011 حتت اسم 

»الوطنية«.
التقري���ر ان وكالة  وب���ني 
التصنيفات االئتمانية »فيتش« 
ذك���رت ان مؤسس���ة االمارات 
التي  لالتصاالت )اتص���االت( 
حتظى بتصني���ف »+A« مع 

من إجمالي القيمة املتداولة.
ومن جهة أداء األس����هم من 
حيث تغير السعر السوقي، فقد 
سجل سهم ش����ركة االتصاالت 
الس����عودية(  املتنقل����ة )زين 
الصعود األكبر خالل تداوالت 
هذا األسبوع بارتفاعه بنسبة 
بلغت 3.16%. بينما جاء س����هم 
ش����ركة فودا فون قطر األكثر 
تراجعا متصدرا قائمة األسهم 
من حيث االنخف����اض فاقدا ما 
نسبته 2.06% من قيمته ليغلق 
عند 8.150 رياالت قطرية. ويجدر 
الذكر أن الش����ركة قد تراجعت 
خسائرها، إلى 456 مليون ريال 
قطري )0.54 ريال قطري/للسهم( 
بنهاية التسعة أشهر املنتهية في 
31 ديسمبر 2010، وبنسبة %8 

حكومة أبوظبي و»مبادلة« توافقان
على شراء أصول وسندات من »الدار العقارية«

وافقت حكومة أبوظبي على شراء بعض من 
األصول »ذات القيمة املهمة القتصاد أبوظبي« 
من شركة الدار العقارية، بحسب بيان أصدرته 

دائرة املالية، أمس األول.
وفي إجراء منس���ق، وافقت ش���ركة مبادلة 
للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى 
أسهم من »الدار«، باعتبارها املساهم الرئيسي 
في الشركة، إال أنها أشارت إلى انتظارها موافقة 
مساهميها، مؤكدة في بيان صدر منها، أمس، أن 
»العمل على تعزيز البنية الرأسمالية للشركة 
سيساعد )الدار( على تعزيز مكانتها لتحقيق 

منو مستدام على املدى الطويل«.
وقال بيان »املالية«، أمس األول »تأتي هذه 
اخلطوة من قبل احلكومة انطالقا من قناعتها 
بأن شراء األصول وطرح سندات قابلة للتحويل 
ل�»مبادلة«، املتزامن مع إعالن )الدار( عن تسجيل 
انخفاض في قيمة بعض م���ن أصولها، ميثل 

تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل 
الرأسمالي ل� »الدار«، الذي سيمكن الشركة من 
حتقيق أهدافها مبا في ذلك مساهمتها في بناء 
اقتصاد أبوظبي«، وأضاف »تتمثل أهم الفوائد 
أيضا في متكني »الدار« من مواصلة التركيز على 
بناء مشروعاتها احلالية«، واستطرد »تنسجم 
عملية الش���راء مع إجراءات سابقة دفعت من 
خاللها احلكومة مبالغ للشركات اخلاصة مقابل 
بناء مشروعات ذات أهمية كبيرة داعمة ملسيرة 

التنمية االقتصادية في أبوظبي«.
وأكد البيان أن »عملية الشراء ال تعد مؤشرا 
إلى تغير سياس���ة احلكومة جت���اه »الدار« أو 
أي من الش���ركات التجارية األخرى، علما بأن 
سياسة احلكومة تقوم على تقدمي الدعم املستمر 
إلى ش���ركات )مبادل���ة للتنمية(  واحلصري 
و)االستثمارات البترولية الدولية(، و)التطوير 

واالستثمار السياحي(، و)طاقة(«.

في محاولة لتمكينها من مواصلة التركيز على بناء مشروعاتها المالية

2.48 مليار درهم مبيعات
عقارات دبي في أسبوع

حققت مبيعات العقارات في دبي األسبوع 
املاضي أكثر من 2.48 مليار درهم، ش����ملت 
مبيعات أراض وشقق وڤلل ورهون، إذ ضمت 
التصرفات إجراءات البيع والرهن واإلجارة 
املنتهية بالتملك، وبلغت قيمة تصرفات جميع 
األراضي في دبي 303.34 ماليني درهم، أما 
قيمة تصرفات جميع الڤلل والشقق في دبي 

فبلغت نحو 2.17 مليار درهم.
وبحس����ب تقرير املبيعات األس����بوعي 
للدائرة، فقد مت تس����جيل 39 مبايعة، كان 
أهمه����ا مبايعة بقيم����ة 21 مليون درهم في 
منطقة »سيح شعيب 2«، وأخرى بقيمة 18 
 مليون درهم في منطقة »نخلة جميرا«، وثالثة

ب� 16.16 مليون درهم في منطقة اجلداف.
وتصدرت »نخلة جمي����را« املناطق من 
حيث عدد املبايعات، إذ سجلت ست مبايعات 
بقيم����ة 76.85 مليون درهم، تلتها »احلبية 
الرابع����ة« ب� 6 مبايعات بقيمه 13.71 مليون 
درهم، تلتها »الثنية الرابعة« ب� 3 مبايعات 

بقيمه 10.77 ماليني درهم.
وشهدت »سيح شعيب 2« أكبر مبايعة من 
حيث املساحة، إذ بيعت فيها أرض مبساحة 
52 ألف قدم مربعة مببلغ 20.96 مليون درهم، 
أما ثاني أكبر املبايعات مس����احة فكانت في 
املنطقة نفسها مبساحة 41.22 ألف قدم مربعة 

وبيعت مببلغ 13.40 مليون درهم.
ومت تس����جيل 140 رهنا بقيمة إجمالية 
بلغت 1.9 مليار درهم، كان أهمها قطعة أرض 
مبنطقة »نخلة جميرا« وسجلت مببلغ 14.35 
مليون درهم، وأخرى في الس����وق الكبير 

مببلغ 10 ماليني درهم.
أما من حيث مبايعات الشقق والڤلل في 
مناطق التملك احلر، فتم تسجيل 250 مبايعة، 
منها 240 لشقق وسجلت مببلغ 320 مليون 
درهم، و10 مبايعات لڤلل وس����جلت مببلغ 
17.2 مليون دره����م. وبلغ مجموع الرهون 
على الش����قق والڤلل 1.81 مليار درهم، إذ مت 

تسجيل 86 رهنا عقاريا.

»أكوا السعودية« مهتمة
ببيع شبكة غاز في إسطنبول

مصرف دبي ينضم إلى برنامج
 »تيسير« للتمويل العقاري

أنقرة � رويترز: قالت ش���ركة أكوا 
باور انترناش���يونال امس انها مهتمة 
ببيع شبكة الغاز في مدينة اسطنبول 
وهي جزء من حتركات تركيا املستمرة 

خلصخصة أصول البنية األساسية.

وقال ب���ادي بادماناث���ان الرئيس 
التنفيذي للش���ركة ل���� »رويترز« ان 
الشركة تستهدف استثمارات تنتج ما 
يتراوح بني 4 آالف و5 آالف ميغاوات 

من الكهرباء في تركيا.

انض���م مصرف دبي ال���ى برنامج 
»تيسير« للتمويل العقاري، الذي أطلقته 
دائ���رة أراضي وأم���الك دبي، إلنعاش 
س���وق التمويل، وتشجيع االستثمار 
في مش���روعات عقارية مختارة وفقا 

ملعايير عالية.
وبانضمام املصرف يصبح السادس 
ضمن قائمة البنوك التي وقعت اتفاقات 

لالنضمام الى »تيسير«.
يشار الى انه مت اختيار 40 مشروعا 
للمرحلة األولى من »تيس���ير« لتقدم 
للمطورين واملستثمرين الراحة واألمان 
حتى االنتهاء من املشروع، لإلسهام بقوة 
في احلفاظ على اس���تمرارية تنشيط 
القطاع العقاري في دبي وضمان حقوق 

جميع األطراف.

تقـرير


