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 «كولد ويل»: «األزمة» أجبرت البنوك على التشدد في تقييم العقارات
 قال التقرير العقاري األسبوعي لشركة «كولد ويل 
بانكر العاملية» ان األزمة املالية احلالية أجبرت البنوك 
على التشدد في إعادة تقييم العقارات محل الرهن لديها 
والتي تقوم برهنها كضمانات مقابل منح املستثمرين 
متويالت وقروض، وان كثيرا من البنوك قلصت من 
حجم متويالتها وأصبحت ال متنحها إال للمســــتثمر 
«امللتزم» وذلك لتأمني وضعها االئتماني في السوق.

  وأشار التقرير إلى أن البنوك في السابق تساهلت 
كثيرا في منح التمويالت، حيث كانت متنح التمويل 
لكافة املســــتثمرين مع أخــــذ الضمانات املعتادة دون 
التشدد في مقارنة العقار املرهون لديها بالقيمة السوقية 
له ولكنهــــا اآلن باتت تعيد تقييم العقارات من جديد 
وتقارن بــــني قيمتها التي مت التمويل على أساســــها 
وتطلب من املقترضني إضافة ضمانات جديدة، حيث 
أصبحت جميع البنــــوك تنتقي وتختار العمالء التي 

تقوم بتمويلهم بحذر.
  وتعتبر العقارات االستثمارية أكثر العقارات التي 
يتم االعتماد عليها كضمانات للحصول على متويل، 
فيمــــا باتت البنوك اآلن تقبل العقــــارات اجليدة ذات 
املدخول املعقول كضمان للحصول على التمويل، حيث 
ال يتم التركيز على موقع العقار بقدر ما تهتم البنوك 

مبا يوفره العقار من عائد.
  وأكد التقرير أن كثيرا من أصحاب الشركات الراغبة 
في احلصول على متويالت وقروض من البنوك باتوا 
يطلبون من املقيمني تقييم عقارات ميلكونها بأعلى من 
سعرها السوقي أمال في احلصول على مبالغ تفوق قيم 

العقارات املرهونة، ولكن أغلب املقيمني يرفضون مثل 
هذه الطلبات بشدة وال يبالون بتذمر املستثمرين.

  وحث التقرير اجلهات احلكومية املعنية على إنقاذ 
السوق العقاري من تداعيات األزمة املالية التي تعصف 
اآلن باألسواق إلى سرعة التحرك وإجراء الالزم، مشددا 
على أنه في حال عدم االلتفات إلى الســــوق العقاري 
ومــــا يعانيه خالل الفتــــرة احلالية من ركود وتوقف 
تام حلركة التداوالت ومعاجلة أسباب هذا الركود قد 
يؤدي ذلك إلى وقوع كارثة، السيما إذا أقدمت البنوك 
والشــــركات التمويلية على بيع ما لديها من عقارات 
مرهونــــة، وإذا انتهت الفترة التــــي أمهلتها احلكومة 
للشركات للتخلص مما لديها من عقارات سكنية، حيث 
سيســــاهم حجم العقارات الكبير الذي سيتم طرحه 
في السوق في فترة وجيزة في إرباك السوق ومنحه 

مزيدا من الركود.
  وأكد التقرير أن الســــوق حاليا يشهد فترة انحدار 
ونزول شديد في األسعار على صعيد مختلف القطاعات 
العقاريــــة، وأن هذا التراجع سيســــتمر خالل الفترة 
املقبلة إذا لم يتم تعديل القوانني، وأنه على احلكومة 
أن تفرق بني املضارب باألراضي والعقارات السكنية 
واملستثمر املطور فيها، السيما أن القرارات اإلسكانية 
لم تفرق بينهما، األمر الذي أضر بالشــــركات املطورة 
وجعلها تتحمل أخطاء املضاربني، وأنه بدال من إلزام 
الشركات ببيع ما لديها من عقارات سكن خاص تقوم تلك 
الشركات ببناء ما لديها من أراض مع توفير اخلدمات 
والبنيــــة التحتية، على أن تدعمها احلكومة من خالل 

توفير مواد البناء لهذه املشاريع بأسعار مناسبة.
  وتناول التقرير قطاع العقار التجاري الذي بدأ يشهد 
تراجعات ملحوظة ســــواء على مستوى األسعار أو 
اإليجارات، مبينا أن كثيرا من قيم اإليجارات واألسعار 
كانت في السابق مبالغ فيها، حيث حقق الكثير من املواقع 
أرقاما قياسية لم تكن تشهدها الكويت من قبل لكن اآلن 
ومنذ بداية األزمة بدأت حركة التراجع على مستوى هذا 
القطاع في مختلف املناطق التجارية في البالد سواء 

الكويت أو حولي والساملية، والفروانية.
  وأكد التقرير أن السوق اآلن يشهد حالة من الترقب 
من قبل املتعاملني فيه وهناك حالة تخوف شديدة تنتاب 
الكثيرين من املســــتثمرين الذين يفضلون االحتفاظ 
بالنقدي حلني مرور األزمة التي تعصف اآلن بالسوق، 
الفتا إلى تعثر عدد كبير من املشاريع العقارية الكبرى 
التي تأثرت أعمال تشييدها بنقص السيولة والتمويل، 
إلى جانب أن عمليات تسويقها اآلن باتت بطيئة جدا 
في ظل األزمة ومــــا ترتب عليها من خروج الكثيرين 

من السوق.
  وأوضح التقرير أن كولدويل بانكر تتلقى طلبات 
لشــــراء مشــــاريع متعثرة مثل األبراج وغيرها، وأن 
لديها عدة طلبات لشراء أو استئجار مشاريع حيوية 
كاملدارس واملباني التعليمية ولكن املســــتثمر يسعى 
دائما للحصول على صفقات جيدة بأقل األسعار وهذا 
ما يجعل أصحاب العقارات غير متحمسني للتسرع في 
إمتام الصفقات خوفا من تكبد خسائر كبرى في حال 

انتعش السوق قريبا. 

 بعد أن تساهلت في السابق كثيرًا بمنح التمويالت

 في ظل بحث المستثمرين عن الدول المزدهرة والمستقرة 

 «التجاري» أجرى سحب «حساب النجمة الشهري»
 أجرى البنك التجاري الكويتي 
سحب «حساب النجمة الشهري» 
حيث فاز عميل البنك غالم نابي 
أغميري خان بجائزة الـ ١٠٠ ألف 
دينار، التي يقدمها البنك التجاري 
الكويتي لعمالء حساب النجمة 
خالل السحب الشهري الذي جرى 
في املقر الرئيسي للبنك بحضور 
الداخلية ووزارة  ممثلي وزارة 

التجارة والصناعة.
   وذكر البنك في بيان صحافي 
أمس أن الفائز غالم نابي والذي 
يعمل سائق تاكسي أعرب عن 
سعادته بهذا الفوز الذي لم يكن 
يتوقعه، معربا عن شكره للبنك 
التجاري الذي فتح أمامه األبواب 
لتحقيق الكثير من أحالمه. وأشار 
غالم نابي إلى أنه يشعر بالراحة 
للمعاملة اجليدة التي يلقاها من 

موظفي فرعه باستمرار. 
  وأشار إلى أن الشعور بالفوز 
الدافع إليداع املزيد من  يعطيه 
املبالــــغ فــــي حســــاب النجمة، 
وبالتالي احلصول على فرصة 
أكبر للفوز في السحوبات املقبلة 
التي جتري أول يوم أحد من كل 
شهر، وقال انه سيحتفظ بجزء 

من قيمة اجلائزة في حســــاب 
النجمة بانتظار فرصة أخرى.

   هــــذا وقد اســــتقبلت املدير 
التنفيــــذي بالوكالــــة في قطاع 
اخلدمــــات املصرفيــــة لألفراد 
شذى منصور الفائز غالم نابي 
أغميري خان مقدمة له التهنئة 
وشيك اجلائزة، اجلدير بالذكر أنه 
باستطاعة أي شخص أن يفتح 
«حســــاب النجمة» بإيداع مبلغ 
١٥٠ دينارا فقط في أي من فروع 
البنك التجاري الكويتي، فكلما 
ازداد رصيد حساب العميل في 
«حساب النجمة» ازدادت فرص 

الربح حيث يحتســــب كوبون 
للســــحب مقابل كل ٥٠ دينارا 
باحلساب، كما يتميز هذا احلساب 
بأنه ميكن السحب واإليداع فيه 
في أي وقت إضافة إلى إمكانية 
إصدار بطاقة ســــحب آلي عليه 
واحلصول على كافة اخلدمات 
املصرفية من خالله مثل خدمة 
التجــــاري اون اليــــن واخلدمة 
الهاتفية وخدمات مركز االتصال 
وخدمة الرسائل القصيرة وكذلك 
استخدام احلساب إلصدار بطاقة 
ائتمانية في حالة عدم حتويل 

الراتب. 

 أعلن فوز عميل البنك غالم نابي أغميري خان بجائزة الـ ١٠٠ ألف دينار

 شذى منصور مسلمة الفائز شيك الـ ١٠٠ ألف دينار 

 «أجيليتي» تطلق خدمة محطة الشحنات بدبي

 أعلنت «أجيليتي» عن إطالق 
محطة حاويات الشحنات ـ وهي 
خدمة جديد للتجميع والتوزيع 
مــــن مركزها في دبي. ســــتوفر 
«أجيليتي» هذه اخلدمة اجلديدة 
جلميع الشاحنني الذين ينقلون 

شحنة تقل عن حاوية واحدة.
  يعد إطالق هــــذه اخلدمة من 
«أجيليتي» خطوة منطقية، حيث 
انها تزيد مــــن قيمة خدماتها في 
الشرق األوسط. عن طريق مركزها 
في دبي، ستتمكن «أجيليتي» من 
جتميع جميع الشحنات القادمة من 
املوانئ حول العالم وإعادة توزيعها 
في اخلليــــج وأفريقيا. كما قامت 
«أجيليتي» بإطالق هذه اخلدمة 

في الشرق األقصى وأوروبا.
  وفي اإلطار ذاته يعلق املدير 
التنفيــــذي ألجيليتي دبي غريغ 
أولسني قائال: «جتميع الشحنات 
التي تقل عن حاوية واحدة هو 
جزء مهم من الشــــحن البحري، 
وفي حني أن هذه اخلدمة ليست 
شيئا جديدا، نحن واثقون بأنها 
ستمنح عمالءنا ميزة قوية، وهي 

شبكتنا العاملية. لدينا احلضور 
العاملي الذي يسمح لنا بتوسيع 
عملياتنا لدول أكثر من منافسينا. 
وباإلضافة إلى ذلك، فنحن لدينا 
قدرة شرائية عالية مع شركات 
شــــحن رائــــدة، مما يعنــــي أنه 
باســــتطاعتنا تقدمي قيمة أعلى 

وخدمات أفضل لعمالئنا».
  وأضاف: «باإلضافة إلى ضمان 
خدمة احتياجات جميع عمالئنا 
بفاعلية تامــــة، تؤمن أجيليتي 
مبسؤولياتها االجتماعية. نحن 
انبعاثات  ملتزمون بتخفيــــض 
الكربــــون. وتعد  ثاني أكســــيد 
محطة حاويات الشحنات خطوة 
إلى األمام في سبيل تقليل آثارنا 
وآثار عمالئنــــا على البيئة. عن 
طريق جمع الشحنات، ستصبح 
عملية الشحن أسهل بشكل عام. 
وقد قمنا بتفعيــــل هذه اخلدمة 
في ٣ قارات وسنتابع البحث عن 
طرق جديدة خلفض االنبعاثات 

الكربونية».
  في وقت بدأ فيه الشــــاحنون 
في نقل شــــحناتهم على دفعات 

صغيرة، سيبدأ سوق الشحنات 
األقل من حاويــــة بالنمو. وتعد 
املنطقة احلرة في جبل علي في 
دبي (JAFZA) مهيأة بشــــكل تام 
خلدمة هذا الســــوق، حيث وقت 
إعداد املركبات والشحنات أسرع 
بكثير باملقارنة مبوانئ أخرى. مما 
يعني وصول الشحنات الواردة 
إلــــى جبل علي بغضــــون ٨ ـ ١٢ 
ساعة إلى مركز أجيليتي جلمع 

الشحنات.
  كما ستوفر هذه احملطة خدمة 
التعامل والتخزين املؤقت لشحنات 
االســــتيراد / التصدير باإلضافة 
الفارغة والتابعة  إلى احلاويات 
للجمــــارك. أما املرافــــق املغطاة 
واملهيــــأة لهذه اخلدمــــة، فتمتد 
ملساحة ٠٠٠٫١ متر مربع وتتسع 
لـ ٩٠٠ منصات للنقل. اخلدمات 
األخرى تشمل نقل الشحنات مجانا 
من املنطقة احلرة في جبل علي، 
إعادة تغليف الشحنات، االلتزام 
مبواعيد دقيقة وجداول أسبوعية 
متكــــررة، باإلضافة إلى خدمات 

أكثر. 

 لزيادة قيمة خدماتها في الشرق األوسط

 محطة التجميع اجلديدة لـ «أجيليتي» في دبي

 حالة من الترقب ال تزال تسيطر على املتداوليني في البورصة 

 «الحملة الوطنية» تقدم االستشارات لـ «برقان»
 أعلنــــت احلملــــة الوطنيــــة 
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في زيارة ملوظفي بنك برقان في 
املقر الرئيسي أن عدد املستفيدين 
من خدمات احلملة الوطنية ١١٨٥ 
شــــخصا منذ انطالقها الشــــهر 
املاضي بواقع نحو ١٥٠ شخصا 
يتم فحصهم اسبوعيا. وكان فريق 
احلملة قد زار بنك برقان لتقدمي 
استشــــارات صحية وفحوصات 
طبية ملوظفي البنك، يشرف عليها 
اخصائيو التغذية من احلملة التي 
تقدمها شركة دايت كير ومستشفى 

طيبة.
  وقال مدير العمليات في شركة 
«دايت كير» ســــامي البدر: «هذه 
الزيارة لبنك برقان جمعت ٢٢٥ 
شخصا من موظفي البنك حيث قدم 
لهم اخصائيو التغذية اإلرشادات 
الصحية عن كيفية تغيير منط 
احليــــاة من خالل اتبــــاع برامج 
غذائية صحية متوازنة تتناسب 
مع طبيعة جسم كل شخص بعدما 
مت إجراء فحص للكوليســــترول 
ونسبة الســــكر في الدم ونسبة 

الدهون في اجلسم.
  وقالت رئيس مديري مجموعة 
املوارد البشرية والتطوير في بنك 
العيار:  برقان مليحة عبــــداهللا 
«يســــرنا التعــــاون مــــع حملة 
gethealthykuwait.com لتقــــدمي 
ملوظفينا الفوائد الناجتة من هذه 
احلملة كالفحوصات واالستشارات 
الغذائية الهامة لتوعية كل موظف 
عن أهمية احلفاظ على أسلوب 
حياة صحي وقد شجعنا موظفينا 
في الســــابق للتبرع بالدم ودعم 
املستشفيات وغيرها ضمن برنامج 
مسؤوليتنا االجتماعية. اننا نتطلع 
دائما الى خدمة ولعب دور فعال 

في املجتمع الكويتي».
  وأضاف البدر: «غالبا ما تكون 
األســــباب التي تعرض ألمراض 
الكوليســــترول  القلب وارتفاع 

والســــكر والسمنة غير معروفة 
نظرا لقلة انتشار الوعي الصحي. 
فنحن في زياراتنا نعمل على نشر 
حقيقة مهمة وهي أن النظام الغذائي 
الصحي واملتوازن باإلضافة الى 
ممارسة الرياضة هو خير وقاية 
من هذه األمراض». ومن جانبه، 
قال رئيس قطاع التشــــغيل في 
الفضالة:  مستشفى طيبة راشد 
«نشــــكر بنك برقان على حسن 
االســــتضافة، ونحن سعداء جدا 
الهتمام الشركات الكبرى بصحة 
موظفيها، وهذا يدل على سعيها 
لتوفير أفضل بيئة عمل لهم. هذه 
ثاني زيارة لفريق احلملة الوطنية 
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للقطاع املصرفي وســــابع زيارة 
للمؤسسات والشركات واملراكز 
التجارية. وهناك العديد من اجلهات 
من مختلف القطاعات أعربت عن 
رغبتها في االستفادة من اخلدمات 

التي توفرها احلملة».
  ولتشــــجيع املجتمع باتخاذ 
خطوات لتغيير منــــط حياتهم 
توفر احلملة الوطنية خصومات 
املتوازنة  الغذائية  البرامج  على 
لدى شــــركة دايــــت كير جلميع 
املشــــتركني في احلملة الوطنية 
gethealthykuwait.com ومن جانبها 
قدمت مستشفى طيبة خصومات 
تصل إلى ٥٠٪ على الفحوصات 
الطبية للمشتركني وخصومات 
على العديد من العيادات الطبية، 
ويحصل كل مشترك في احلملة 
 gethealthykuwait.com الوطنية
على االستشــــارات الصحية من 
اخصائــــي التغذية لــــدى دايت 
كير ومستشــــفى طيبــــة خالل 
فترة عضويته باالضـــــافة الى 
املــشاركة في األنشطة الرياضية 
مــــن قبل  األســــبوعية املنظمة 

 .gethealthykuwait.com

 ١٥٠ شخصًا يتم فحصهم أسبوعيًا من قبل الحملة

 مليحة العيار مع أحد أعضاء احلملة الوطنية الصحية 

 «دار الخبير»: البورصة تعاني من شح السيولة  
 حالة مـن تـردد المسـتثمرين في ظـل عدم وضـوح الرؤيـة لنتائـج الشـركات المدرجة 

التقرير االســـبوعي   قـــال 
لشركة دار اخلبير لالستشارات 
االقتصادية ان مؤشر بورصة 
ارتفع بالغا املؤشـــر  الكويت 
الوزني ٤٤٤٫٦٢ نقطة بارتفاع 
قدره ١٫٧٪، بينما شهد املؤشر 
السعري ارتفاعا طفيفا بلغ ٠٫٩٪ 
لينهي املؤشـــر تداوالته عند 
مستوى ٧٧٤٨٫٣ نقطة رابحا أكثر 
من ٦٨ نقطة. وأضاف التقرير 
قائال «انه يبدو أن هناك تناقضًا 
واضحًا بني سوق املال وسوق 
النقد، فمن ناحية السوق املالي 
(البورصة) مازال هذا السوق 
يعانى من شـــح في السيولة 
وحالـــة مـــن التـــردد لدخول 
املستثمرين في السوق في ظل 
ســـيطرة أجواء تتصف بعدم 
وضوح للرؤية نظر لنتائج أداء 
الشركات املدرجة، حتى النصف 
األول من عام ٢٠٠٩، ومن ناحية 
أخرى يعانى القطاع النقدي من 
فائض في السيولة تبحث عن 
فرص اســـتثمارية في سوق 
النقد، وقـــد أعلن بنك الكويت 
أنه  الثالثـــاء املاضي  املركزي 
سيصدر سندات خزانة ألجل عام 
بقيمة ١٠٠ مليون دينار (٣٤٨٫٨ 
مليون دوالر) في اخلامس من 

أغســـطس حتمل فائـــدة ١٫٥٪ 
وأظهرت بيانات البنك ان قيمة 
العروض لشراء السندات بلغت 
٣٠٨ ماليني دينار اي ان معدل 
التغطية قد اقترب من اضعاف 
السندات املطروحة من قبل بنك 
الكويت املركزي الذي يسعى من 
إصدارات سندات اخلزانة للعام 
احلالي الســـتيعــاب السيولة 
الزائدة وكان اإلصــدار السابق 
في ١٣ مايو وبلغ حجمــه مليوني 

دينار بفائدة ٢٪». 

  ولفـــت الى انه قـــد أعلنت 
حتى نهاية األسبوع ٤٩ شركة 
عن أرباحهـــا والتي انخفضت 
بنســـبة تبلغ ٦٧٪ عن الفترة 
نفسها من العام املاضي، وعلي 
سبيل املثال فقد تراجعت البنوك 
الكويتية الـ ٩ بنسبة تقترب من 
٦٥٪ خالل عام لتبلغ ٢٣٣٫٠٩ 
مليون دينار من ٦٣٤٫٢٤ مليون 
دينـــار في النصـــف األول من 
عـــام ٢٠٠٨، حيث انعدم النمو 
في أرباح البنـــوك على الرغم 

مـــن ان ٣ بنوك فقط قد منيت 
بخسائر وهي الدولي واخلليج 
وبوبيان في حني حققت بقية 
البنوك أرباحا في النصف األول 
من العـــام احلالي، وفي قطاع 
اخلدمات منت االرباح الصافي 
لشركة أجيلتي في الربع الثاني 
بنسبة ٨٫٣٪ بسبب التعاقدات 
احلكومية احمللية واإلقليمية 
في حني كان منو أرباح شركات 
االستثمار محدودا بشكل الفت 

للنظر. 

 «المتخصص»: جذب االستثمارات األجنبية يعمل 
  على تنشيط التجارة وتدعيم وتنويع مصادر االقتصاد

 ذكـــر التقريـــر األســـبوعي لشـــركة 
املتخصص العقارية ان طلب العديد من 
اجلهات االقتصادية توفير املناخ املناسب 
جلذب االستثمارات األجنبية يتمثل عادة 
في أذهان الكثيرين في شكل شركات من 
دول متقدمـــة مختلفة تهـــرب من مواقع 
إنتاجها املتسمة بارتفاع التكلفة وتتوطن 
في مناطق تنخفض بها مستويات األجور، 
ولكن هذه الصورة ليســـت دقيقة بشكل 
كاف، حتـــى بالرغم من أن نســـبة قليلة 
من االستثمار األجنبي املباشر تبحث عن 
اإلنتاج في مناطق ذات أجور منخفضة، 
إال ان املستثمرين القائمني على االستثمار 
األجنبي املباشـــر، والشـــركات متعددة 
اجلنســـيات يبحثون عن الدول املزدهرة 
واملستقرة، وتتمثل تلك النوعية من الدول 

أساسا في الدول الدميوقراطية.

  عوامل التنمية

  وأضاف التقرير هناك عدة عوامل تعمل 
على جذب االستثمارات األجنبية إلى أي دولة، 
لذا وجب على الكويت دراســـة وتنمية تلك 
العوامل في سبيل جذب االستثمارات األجنبية، 
وتتمثل تلك العوامل في قوى عاملة متعلمة 
وماهرة، نظام قانوني يقسم بالكفاءة والعدالة، 
مع توافر شبكات نقل كفؤة ومتطورة، ووضع 

سياسات قوية ملكافحة االحتكار باإلضافة 
لسياسة سليمة على مستوى االقتصاد الكلي 

وثقافة مولدة للثروة.
  ولفت الى ان االستثمار األجنبي يقترن 
عادة بالنمو االقتصادي من خالل خاصية 
نقل املعرفة التكنولوجية واإلدارية، فحينما 
تسعى الشركة إلى التحكم في نشاط األعمال 
بدولة أخرى، فإنها تكون بالفعل ساعية إلى 
تعظيم العائد الذي يحققه على استثماراتها 
وهي لتحقيق ذلك تسعى إلى التفوق على 
نظرائها احملليني والعامليني أيضا وينطوي 
هذا ضمنا على قيام الشركة بشحذ جميع 
إمكاناتها وأسلحتها التي متكنها من املنافسة 
بقوة في السوق احمللية، مبا في ذلك الفنون 

التكنولوجية واإلدارية.
  وقال تكون نتيجة هذا نقل التكنولوجيا 
إلـــى الدولة املضيفـــة، وحقيقة األمر أن 
تزايد املنافسة لم يؤد فقط إلى زيادة عدد 
املنافسني في أسواق املنتجات املختلفة، 
وإمنا يعمل أيضا على دفع الشركات إلى 
حتسني منتجاتها وكذلك حتسني الرقابة 
الكويتي  على اجلودة ليصبح املستهلك 
سواء كان مواطنا أو وافدا الفائز نتيجة 

للزيادة في املنافسة.
  وذكر ان املضمون األساســـي ملا سبق 
بالنسبة لصانعي السياسة هو أن االستثمار 

األجنبي املباشر يعد بصفة عامة ظاهرة 
مرغوبـــة، فهو يعمل علــــــى دفع النمو 
في اقتصادات الدول املضيفة، كما يحفز 
التجـــارة في كل من الدول املضيفة والدولة 

األم. 

  االستثمار األجنبي

  وقد تقول بعض الدول إن االســـتثمار 
األجنبي قد يحل محل التجارة كوســـيلة 
إلجراء التبادل في السلع واخلدمات على 
املستوى احمللي، إال أنه ينبغي أن يؤخذ في 
االعتبار أن االستثمار األجنبي والتجارة 
العاملية ليسا بالضرورة وسيلتني بديلتني 
التكامل االقتصادي فاالستثمار  لتحقيق 
األجنبي املباشـــر ال يحل محل صادرات 
الدولة، وإمنا يعمل على تنشيطها، ويعد هذا 
نتيجة لعدة أسباب من بينها أن االستثمار 
األجنبي املباشر ميكن الشركات من إيجاد 
قاعدة توزيعية أوسع ومن ثم يعمل على 
توسيع نطاق مزيج املنتجات التي تباع 
في األســـواق األجنبية باإلضافة إلى ما 
ميكن حتقيقه إذا ما وجهت جميع املبيعات 
من خالل التصدير من سوق الدول األم، 
ومن ثم فإن مبيعات الشـــركة تتمثل في 
مزيج من الصادرات واملنتجات التي تصنع 

محليا. 

 «الخليج» يطلق حملة اجتماعية 
  شاملة خالل شهر رمضان

 «كيوتل»: استكمال مرحلة االختبارات 
  لـ «شبكة األلياف للمنازل» في قطر

 أعلن بنك اخلليج أنه سيطلق حملة اجتماعية واسعة النطاق 
خالل شهر رمضان املبارك، يتضمن برنامج البنك للشهر الفضيل 
زيارة عدد من املستشفيات مثل مستشفى ابن سينا، مستشفى 
اجلهراء، مستشفى الفروانية، مركز الشيخة بدرية، مستشفى 
زين، مستشفى بنك الكويت الوطني، مستشفى الرازي ومستشفى 
األميري. هذا وسيساهم بنك اخلليج في تنظيم مختلف األنشطة 
لذوي االحتياجات اخلاصة في مركز اخلرافي ألنشطة األطفال 
املعاقني والتي تتضمن الرسم على الوجه وجتديل الشعر ونقش 
احلناء ومسابقة قراءة القرآن الكرمي، باإلضافة إلى فرصة ملقابلة 
شخصية البنك الشهيرة نصور وعدد من شخصيات الرسوم 
املتحركة. تتماشــــى مبادرة بنك اخلليج األخيــــرة مع العديد 
من انشــــطته االجتماعية اجلارية التي ترسخ مكانته في قلب 
املجتمع الكويتي. كما يضم برنامج البنك صفات روح التضامن 
االجتماعي والتفاعل بني املجتمع الكويتي من خالل توفير الدعم 

املعنوي ملختلف الشرائح احملرومة في املجتمع. 

 استكملت اتصاالت قطر (كيوتل) مرحلة االختبارات ملشروع 
«شبكة األلياف الضوئية في قطر» والتي ستوفر أسرع خدمات 
اإلنترنت على اإلطالق في قطر. وتعمل كيوتل مع مجموعة من 
كبار املطورين العقاريني لتوفير اخلدمة في املشاريع التي تقام 
في كل من مســــيعيد واخلليج الغربي في قطر، وبهدف توفير 
اخلدمــــة على نطاق جتاري في تلك املناطــــق مع نهاية ٢٠٠٩. 
وبشــــكل مبدئي، ستتوافر ســــرعات تصل إلى ٥٠ ميغابت في 
الثانية، وبإمكانية للترقية إلى سرعة ١٠٠ ميغابت في الثانية 
في املستقبل القريب. وباإلضافة إلى اخلدمات املباشرة للسكان، 
ستباشــــر كيوتل تقدمي خدمة رائدة هــــي «األلياف الضوئية 
لألبنية»، والتي سيتم مبوجبها توفير شبكة األلياف الضوئية 
للمباني التي تضم شققا سكنية، واملشاريع اإلسكانية متعددة 
املنازل، والتي ميكن لكل الســــكان استخدامها. وتخطط كيوتل 
حال االنتهاء من تنفيذ املشروع في منطقتي مسيعيد واخلليج 
الغربي لتوسيع نطاق تقدمي هذه اخلدمة لتشمل جميع مناطق 
الدوحة، وقطر بأكملها. وصرح املدير التنفيذي لوحدة الشبكات 
في كيوتل م.خليل العمادي قائال: «سيشــــكل مشروع «األلياف 
الضوئية للمنازل» فرقا جوهريا في حياة كل الناس في قطر.  

 توفر خدمة برودباند بسرعة ٥٠ ميغابت 


