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«زين» تطلق «MAX» اجليل اجلديد من باقات اإلنترنت
أعلنت شركة زين الكويت 
MAX عــن تقدميها لباقــات

اجلديــدة كليــا لإلنترنــت، 
والتــي تعيــد مــن خاللهــا 
تعريف اجليــل اجلديد من 
باقــات اإلنترنــت والترفيه 
لعمــالء الدفــع اآلجل ألول 
مرة في السوق بأكبر مكتبة 
الترفيه والرياضة  حملتوى 
من ٦ منصات إقليمية وعاملية 
على أقــوى شــبكة ٥G في 

الكويت.
وتأتي باقات MAX اجلديدة 
نتاجا الستثمار «زين» املبكر 
في بناء منظومة شــراكات 
اســتراتيجية مــع كبــرى 
منصــات الترفيــه الرائــدة 
في منطقة الشــرق األوسط 
والعالم، بحيث تقدم الباقات 
اجلديدة لعمالء «زين» أكبر 
مكتبة وآالف الســاعات من 
الترفيه والرياضة  محتوى 
غيــر احملدود مــن ديزني+ 
+OSNو  TODو وشــاهد 
وSTARZPLAY وأنغامي+. 
MAX باقــات  وتقــدم 
اجلديــدة الفرصــة املثلــى 
لعمالء الدفع اآلجل لالستمتاع 
بثالث ميزات رئيســية في 
باقة واحــدة متكاملة، وهي 
إنترنــت اجليــل اخلامــس 
٥G فائق الســرعة، وأحدث 
الذكيــة  أجهــزة اإلنترنــت 
من اختيارهم، واشــتراكات 
منصــات الترفيــه املفضلة 
لديهم من شــركاء MAX بال 
حدود، وذلــك ابتداء من ١٢

دينارا شهريا فقط.
وبإطالقهــا لهذه الباقات 
اجلديدة األولــى من نوعها 
في السوق الكويتي، تخطو 
«زين» خطوة جديدة ضمن 
مســاعيها االســتراتيجية 
لتقــدمي أفضــل اخلدمــات 
الرقمية لعمالئها في الكويت، 
وذلــك من خــالل العمل مع 
مقدمي احملتوى من املنطقة 
والعالم لتقدمي أكبر مكتبة 
من محتوى الترفيه لعمالئها 
ليختــاروا مــا يفضلونــه 
مبحتواهــم  ويســتمتعوا 
املفضل في أي وقت ومكان 
عبر أكبر وأقوى شبكة للجيل 
اخلامس ٥G فائقة السرعة 

في الكويت.
وتستمر«زين» في تلبية 

من احملتوى الترفيهي العام 
مــن «ســتار»، وذلــك عبر 
آالف الســاعات مــن األفالم 
التلفزيونية  واملسلســالت 
والبرامج الوثائقية واألعمال 
أفــراد  األصليــة، جلميــع 
العائلة، مع جتربة مشاهدة 
آمنة من خالل أدوات الرقابة 

األبوية سهلة االستخدام.
اما «شاهد» فتضم آالف 
الســاعات من املسلســالت 
واألفالم العربية واألجنبية 
ومسلسالت شاهد األصلية 
احلصريــة  واملسلســالت 
والعروض األولــى لألفالم 
التلفزيونيــة  والقنــوات 
مباشرة على الهواء ودوري 
روشن السعودي ومحتوى 
آمــن لألطفال مــن «كرتون 

نتــورك» و«نيكلوديــون» 
و«سبيستون» و«إم بي سي 

٣» وغيرها املزيد. 
وتقدم منصة TOD أكبر 
مكتبة من احملتوى الرياضي 
LaLigaو UEFA احلصري من
والــدوري   UCLو  EPLو
األملانــي والدوري األميركي 
للمحترفني واملزيد، باإلضافة 
إلى مميزات فريدة لعشــاق 
الرياضة مــع TOD٣٦٠ مثل 
اإلحصائيات احلية واجلداول 
الزمنية التفاعلية وغيرها، 
هــذا إلــى جانــب مجموعة 
واسعة من محتوى الترفيه 
العربــي والتركي احلصري 
وأحدث األفالم واملسلسالت 
العاملية ومحتــوى األطفال 
اآلمن وأعمال TOD األصلية 

وغيرها املزيد. 
بدورهــا تقــدم منصــة 
OSN+ أفضل محتوى ترفيهي 
 +Paramountو  HBO مــن
وأعمــال OSN+ األصليــة
وUniversal وNBC واملزيد، 
باإلضافــة إلى املسلســالت 
التركيــة احلصرية بأحدث 

احللقات وغيرها املزيد. 
منصــة  تقــدم  كمــا 
الرياضيــة   STARZPLAY
الــدوري اإليطالي  حصريا 
مباشرة مع تعليق باللغتني 
واإلجنليزيــة،  العربيــة 
إلــى مباريــات  باإلضافــة 
«اليوروليغ» و«يوروكوب» 
لكــرة الســلة واملزيــد من 
املميز،  الرياضــي  احملتوى 
STARZPLAY كما تقدم منصة

للترفيــه محتوى جديد في 
كل يوم من أفالم هوليوود 
التركيــة  واملسلســالت 
والعربية واألفالم الوثائقية 
وأعمــال STARZ األصليــة 

واملزيد. 
ولعشاق املوسيقى تقدم 
أنغامــي+ أحــدث  منصــة 
األغانــي واملوســيقى مــن 
العامليني  النجوم والفنانني 
واحملليني، مــع أكثر من ٥٧

مليون أغنية عربية وعاملية، 
وآالف الســاعات من برامج 
البودكاست، وإمكانية حتميل 
املوسيقى واالســتمتاع بها 
من غير إنترنت في أي وقت 
ومــكان بأفضل جودة ومن 

غير انقطاع.

أكبر مكتبة حملتوى الترفيه من ٦ منصات إقليمية وعاملية على أقوى شبكة ٥G في الكويت

تطلعات واحتياجات عمالئها 
املختلفة مــن خالل طرحها 
ألحدث اخلدمات والتقنيات 
املبتكرة لعائلة املشــتركني 
األكبر في الكويت، وستلتزم 
الشــركة دوما بتوفير آخر 
وأحــدث احللول واخلدمات 
لتحسني جتربتهم وحتقيق 
وتطلعاتهــم  توقعاتهــم 
ليتمتعــوا بتجربــة رقمية 

مميزة وفريدة.
MAX شركاء

جتمــع ديزنــي+ أعظم 
القصــص فــي العالــم مــن 
و«بيكســار»  «ديزنــي» 
و«مارفل» و«ســتار وورز» 
و«ناشونال جيوغرافيك»، 
باإلضافة إلى مجموعة كبيرة 

KIB يختتم حملة «فتح حساب الدروازة» إلكترونيًا
اختتم بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا 
حملته الترويجية لـ «فتح حساب الدروازة» 
الكترونيا، وذلك بتتويجه آمنة سالم مضحى 
الغريبة، بجائزة السحب الشهري واألخير 
للحملــة، حيث كانت العميلــة الرابحة قد 
تأهلت للدخول في سحب ديسمبر املاضي، 
بعد أن قامت قبل انتهاء فترة العرض بفتح 
حساب الدروازة عبر منصات البنك الرقمية 
املتاحة إلمتام هذه املعاملة املصرفية سواء 
KIB أوناليــن أو تطبيق KIB عبــر منصة

موبايل. 
وبعد أن توجه بالتهنئة جلميع الرابحني 

في السحوبات الشهرية، أشاد املدير التنفيذي 
في اإلدارة املصرفية لألفراد في KIB، نواف 
اخلريف، في كلمته باإلقبال والتفاعل الالفت 
الذي حظيت به تلك احلمالت من قبل العمالء، 
مثمنا جهود فريق عمــل البنك في تنظيم 
مثل هذه العروض ومتابعة إجناح فعالياتها 
على مدى الشهور املاضية خالل العام ٢٠٢٢.  
كما دعا اخلريف عمالء KIB إلى االستمرار 
في مواكبــة التوجهات املصرفية احلديثة، 
واالستعانة باحللول التكنولوجية املتقدمة 
التي طرحها البنك لتحقيق أعلى استفادة من 
نواف اخلريفاخلدمات واملنتجات املتميزة التي يقدمها.

«الوطني» أول مؤسسة مالية تتوافق مع تعهدات الكويت باحلياد الكربوني

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن التزامــه بتحقيق احلياد 
الكربونــي بحلول عام ٢٠٦٠

في إطار مساعيه لدعم املبادرة 
الوطنية التي أطلقتها الكويت 
البيئــي  لتعزيــز االزدهــار 
واالجتماعــي واالقتصــادي، 
مبا يتماشى مع تعهد الكويت 
مؤخرا بتحقيق هدف احلياد 
الكربوني بحلول عام ٢٠٦٠. 
الكويــت  وحصــل بنــك 
الوطني هذا العام على تصنيف 
متميز من مشــروع اإلفصاح 
 (CDP) عن انبعاثات الكربون
بفضــل التقــدم الهائــل الذي 
أحــرزه نحو حتقيــق أهدافه 
البيئيــة فــي مجــال مكافحة 
املناخيــة وحماية  التغيرات 
الغابــات في قطــاع اخلدمات 

املالية. 
اقتصاد مستدام

ويؤكد هذا التصنيف على 
التزام البنك مبواصلة حتسني 
أدائه البيئي مع املساهمة في 
تعزيز جهود القطاع املصرفي 
لتسريع حتول االقتصاد إلى 
صافــي انبعاثــات صفــري. 
ويواصل بنك الكويت الوطني 
البحث عن أحــدث التقنيات 
والتطــورات املبتكرة لزيادة 
االعتماد على الطاقة املتجددة 
بعد عــام ٢٠٢٥ للوصول إلى 
انبعاثــات صفــري  صافــي 
للعمليات التشغيلية بحلول 

عام ٢٠٣٥.
وفي إطار التزام «الوطني» 
بلعــب دور حيوي في حتول 
املنطقة إلى اقتصاد مســتدام 
منخفض الكربون، دشن البنك 
إطارا عاما للتمويل املستدام، 
الذي حصــل على تقييم رأي 
الطرف الثاني (SPO) من قبل 
S&P وكالة التصنيف العاملية
عن مدى توافقــه مع املبادئ 
التوجيهيــة للرابطة الدولية 
 (ICMA) لســوق رأس املــال
والتي أكدت توافقه مع مبادئ 

احلوكمة البيئية واالجتماعية 
وااللتــزام  واملؤسســية 
مبسؤولية البنك في ترسيخ 
تلك املبادئ، مما يعكس تطور 
مسار االستدامة ويؤكد جهوده 
احلثيثــة لالمتثــال بأفضــل 
املمارســات واللوائــح فــي 

البنك على املدى البعيد.
البحــر «انطالقا  وأضاف 
من مكانتنا الريادية كمؤسسة 
ماليــة رائــدة على مســتوى 
بصفــة  نواصــل  املنطقــة 
دائمــة استكشــاف أحــدث 
االستراتيجيات لتقييم مخاطر 

عمليــة  لتســريع  الراميــة 
الوصول إلى صافي انبعاثات 
صفري. ومن خالل اتباع هذا 
النهج، نعمل على وضع وتنفيذ 
استراتيجيات التحول وتقييم 
القرارات ومراقبة التقدم الذي 
نحرزه لالستفادة من الفرص 
املتاحــة. كما نقــدم منوذجا 
في كيفية التزام املؤسســات 
البيئية  املالية مبسؤولياتها 
والدور الذي يجب أن تلعبه في 
االنتقال إلى اقتصاد منخفض 

الكربون».
أهداف طموحة

من جانبه، استعرض نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيــذي للمجموعة عصام 
الصقــر، رؤيتــه حــول نهج 
مجموعة بنك الكويت الوطني 
لتحقيــق عــدد مــن األهداف 
الطموحة والرائــدة في كافة 
املجاالت البيئية واالجتماعية 
خالل السنوات القادمة. وفي 
عام ٢٠٢٢، طور بنك الكويت 
الوطني استراتيجيته في مجال 
احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية لتعتمــد على ٤

ركائز متكاملة بدال من الست 
أهدافــا  الســابقة، وتدعمهــا 
طموحــة ومحــددة ميكنهــا 
النمــو االقتصــادي  تعزيــز 
فــي  املســتدامة  والتنميــة 
املنطقة. وقال الصقر: «يأتي 
تعديل استراتيجيتنا مبجال 
احلوكمة البيئية واالجتماعية 
واملؤسســية رغم مساهمتها 
فــي تعزيــز جناحنــا، حتى 
ميكننا دمج تلك املبادئ بكافة 
عملياتنا التشغيلية وأنشطتنا 
املختلفة لتصبح أكثر مواءمة 
لظــروف الســوق وتوقعات 

أصحاب املصالح».
وأضاف الصقر: «أرسينا 
تقــدمي  لكيفيــة  منوذجــا 
القطــاع املصرفــي الكويتــي 
للتمويل املســتدام من خالل 
دعم عمالئنا في التحول إلى 

املجال املصرفي، واالستجابة 
لتطلعات املستثمرين، مؤكدا 
التزام البنك بتعهده باحلياد 
الكربوني ودمج جهود االلتزام 
البيئية  مبعاييــر احلوكمــة 
واالجتماعية واملؤسسية في 
صميم إستراتيجيات وعمليات 

التغيــر املناخــي واقتنــاص 
الفرص االستثمارية املستدامة، 
وتقليــل تأثيرنــا البيئي من 
الناحية التشغيلية، والتواصل 
مع عمالئنا، والسعي لتحقيق 
التحول الفعال في االقتصاد 
احلقيقي كجــزء من جهودنا 

التمويــل املســتدام من خالل 
توفيــر خدمــات استشــارية 
مصممة خصوصا لهذا الغرض 
وتزويدهم مبقترحات مبتكرة 
لتمويل عملية التحول. كما أن 
لدينا قناعة بضرورة الشراكة 
مــع عمالئنا وجميع أصحاب 
املصالح من أجل حتقيق خطط 

املجموعة».
وأكــد الصقــر مواصلــة 
املجموعــة مراقبــة وتقييــم 
التشغيلية  نتائج األنشــطة 
الفرص  املختلفة واقتنــاص 
املميــزة للحــد مــن البصمة 
الكربونيــة لعملياتهــا وذلك 
من خالل اعتماد حلول الطاقة 

املتجددة والنظيفة.
تبني املمارسات املستدامة

واختتم الصقر حديثه قائال: 
«يعكس هــذا التعهد اجلهود 
احلثيثــة التــي يبذلهــا بنك 
الكويت الوطني لتعزيز تبني 
املمارسات املستدامة، ما دعم 
حصولنا على تصنيف (C) من 
مشروع اإلفصاح عن انبعاثات 
الكربون (CDP)، لنصبح بذلك 
من أبرز املؤسسات املالية في 
اخلليج التي حتصل على ذلك 
التصنيف، وأول مؤسسة مالية 
في الكويت تنضم إلى مشروع 

.«(CDP)
ويعد بنك الكويت الوطني 
من أبرز اجلهات احملركة لقوى 
االســتدامة التحويلية سعيا 
منه لتحقيق التنمية واالزدهار 
على مســتوى املنطقة. وبدأ 
البنك بالفعل العمل على حتديد 
أهدافه املرحلية للوصول إلى 
احليــاد الكربوني وســيقوم 
البنــك باإلعالن خــالل فترة 
١٨-٢٤ شــهرا القادمــة عــن 
املســارات احملددة واألهداف 
االســتراتيجية القائمــة على 
أسس علمية سليمة لتحقيق 
اســتراتيجيته للوصول إلى 
صافي االنبعاثــات الصفري 

بحلول عام ٢٠٦٠.

البنك وضع أهدافاً مرحلية خلفض إجمالي االنبعاثات التشغيلية ٢٥٪ بحلول ٢٠٢٥

عصام الصقرحمد البحر

وارشادات السندات اخلضراء 
والسندات االجتماعية وسندات 

االستدامة. 
ومــن خــالل إرســاء بنك 
الكويت الوطني إلطار التمويل 
املستدام، يسعى البنك جاهدا 
لالستجابة للطلب املتزايد على 
التمويل املستدام والقيام بدوره 
فــي توجيــه رؤوس األموال 
ملواجهــة التحديــات البيئية 
واالجتماعيــة، وتقدمي أفضل 
عروض التمويل املستدام لدعم 
ومساندة عمالء بنك الكويت 
الوطني ومتكينهم من االنتقال 
بفعالية إلى اقتصاد خال من 

االنبعاثات الكربونية.
عالمة فارقة

وفي ســياق تعليقه على 
هذا التعهد، قال رئيس مجلس 
إدارة املجموعــة حمد البحر: 
«إن تعهــد الكويــت بتحقيق 
احليــاد الكربونــي، بصفتها 
إحــدى الــدول املوقعــة على 
اتفاقية باريس للمناخ، ميثل 
عالمة فارقة في التزام الدولة 
باالنتقال إلى اقتصاد منخفض 
الكربــون. ومن جهتنا، ندعم 
بالكامل رؤية الكويت، ونعمل 
على مواءمة التزامنا باحلياد 
الكربوني مع طموحات الدولة 
من واقع مسؤوليتنا كمؤسسة 
مالية رائدة بالكويت، وبالتالي 
خلق تآزر إيجابي بني القطاع 
اخلاص ومصالح املجتمع. كما 
نواصل تعزيز دورنا الريادي 
لتمكني التنمية ومتويل مسيرة 

التحول القتصاد مستدام».
البحر املســاعي  وأوضح 
الدائمــة التــي يبذلهــا بنــك 
لتقــدمي  الوطنــي  الكويــت 
قيمــة مميــزة لــكل أصحاب 
املصالح للتصدي للتحديات 
االجتماعية والبيئية، وتعزيز 
الدور الريادي للبنك في مجال 
التحــول املســتدام وذلك من 
خــالل وضع أهــداف محددة 
في مجــال االلتــزام مبعايير 

عصام الصقر: دورنا رئيسي بتحديد معايير التمويل املستدام في القطاع املصرفيحمد البحر: التعهد بالوصول للحياد الكربوني بحلول ٢٠٦٠ ينسجم مع رؤية الكويت

توافقنا مع تعهدات الكويت يعزز التكامل بني القطاع اخلاص واألهداف العامة للدولة

دور رائد لـ «الوطني» بتعزيز سرعة انتقال الكويت إلى اقتصاد خاٍل من الكربون

بناء إستراتيجية مدروسة وواضحة ملسارات حتقيق صافي االنبعاثات الصفرية

«الوطني» املؤسسة املالية الوحيدة احلاصلة على تصنيف «C» بالشفافية البيئية

«العقاريني»: األزمة اإلسكانية حتتاج حللول مستدامة
طارق عرابي

أكــد احتــاد العقاريــني أن الكويــت 
باتت أمام مرحلــة مفصلية حلل األزمة 
اإلسكانية والتي يجب أن تقابلها حلول 
مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، 
والعمل اجلاد ملواجهة الطلبات اإلسكانية 
املتضاعفــة والتي ســتزيد بال شــك في 
األعوام املقبلة على أن تكون تلك احللول 
حلوال متكاملة وتنبع من إصالحات جذرية 
شاملة. وأضاف االحتاد في بيان صادر 
عنه، أنه تابع وبكل اهتمام مقترح أعضاء 
مجلــس األمة اخلاص بقانون تأســيس 
شــركات إنشــاء مدن أو مناطق سكنية 
وتنميتهــا اقتصاديا والذي يســعى من 
خاللــه مجلــس األمــة إليجــاد احللول 
والقوانني التي تسهم في استدامة الرعاية 
الســكنية وصونها للحفــاظ على كيان 

األسرة الكويتية وتقوية أواصلها.
وأشــار إلــى أن االحتــاد يعمــل في 
املساهمة واملشاركة في القوانني واللوائح 
املتعلقة بالقطاعات التي يسمح ألعضائها 
باالستثمار واملشاركة فيها، إال أن املشكلة 
الرئيســية في الكويت ال تكمن في عدم 
وجود القوانني ولكن في قصورها أحيانا 
وآلية تنفيذها أحيانا أخرى مما ســاهم 
في فشــلها الذريع والذي أثر بدوره في 
حتقيق تطلعات وآمال املواطن الكويتي.

وشدد االحتاد على مجموعة من األمور 
التي يجب أن تؤخذ بعني االعتبار في حالة 
إقرار هذا القانون ولعل من أهمها معاجلة 
مشكلة متويل مثل هذا النوع من املشاريع 
التي تقوم على مبدأ الشراكة بني القطاع 
العــام واخلاص، مؤكــدا أن عدم وجود 
آلية واضحة لتوفير الســيولة النقدية 
لشركة املشروع ســيؤثر بشكل مباشر 
على جدوى املشــروع ورغبة الشركات 
احمللية والعاملية باملشاركة فيه وسيتكرر 

معه فشل مشاريع القوانني السابقة عندما 
وجدت نفسها مقيدة في احلصول على 
التمويل املالئم للمشروع. وأضاف االحتاد 
فــي بيانه ان القانون احلالي قد يشــهد 
تقييــدا قد يؤثــر على رغبة الشــركات 
احملليــة والعامليــة من خــالل ما يعرف 
بالســهم الذهبي الــذي أعطى من خالله 
املؤسســة العامة للرعاية السكنية حق 
االعتراض على أي قرار يصدره مجلس 
إدارة شركة املشروع، كما أن القانون لم 
يحدد طريقة آلية تشكيل مجلس اإلدارة 
وعدد أعضائه وكيفية متثيل املســتثمر 
الفائز فيه واجلهة املسيطرة عليه وهذا 
ما قد يخرج القانون من هدفه األساسي 
وهو إشراك القطاع اخلاص وأن يكون له 
دور واضح وأساسي في شركة املشروع.
ولفت احتاد العقاريني إلى أن جناح 
هذه املشاريع يعتمد بصورة أساسية على 
اجلدوى االقتصادية والدراسات املتعلقة 
بها والتــي يجب أن يكــون إعدادها من 
قبل املستثمرين املتقدمني للمنافسة على 
املشــروع ال أن تكون من قبل املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، حيث إننا نرى 
أن دور القطاع اخلاص يجب أن يبدأ من 
دراسة املشروع مرورا بإعداد املخططات 
والدراسات وصوال إلى التنفيذ والتشغيل 
وهو ما يجب أن يكون عليه أساس وصلب 

القانون. 
وأضاف ان من أهم معطيات اجلدوى 
االقتصاديــة مــدة االســتثمار والتي مت 
تقييدها في مواد القانون املقترح باإلضافة 
إلى حتديد نسبة املساحة السكنية التي 
يجب للشركة املزمع إنشاؤها من إجنازها 
ونرى أنــه من الضــروري منح مرونة 
زمنية وفنية للمؤسسة لتكون املشاريع 

جاذبة لالستثمار. 
وتابع االحتاد بالقول: إن من أهم أهداف 
هذه القوانني نقل األعباء اإلدارية واملالية 

من القطاع العام إلى القطاع اخلاص، لذا 
نرى أن يكون دور املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية في مثل هذه الشركات مقتصرا 
على اإلشراف والرقابة دون سواهما وأال 
تتدخل في صميم عمل الشــركة املزمع 
إنشاؤها وأن تطلق يد الشركة في ابتكار 
املقترحات واآلراء واألفكار التي ستشكل 
وبال شــك عامل جذب ملستحقي الرعاية 

السكنية.
وأشار إلى أن مقترح القانون احلالي 
أعطى حق إعــداد أنظمة البناء وإصدار 
تراخيص البناء للمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية وهو نقل بذلك هذا االختصاص 
من بلدية الكويت وتدخل في صميم عملها 
وقــد يؤثــر ذلك على ما هــو معتمد في 
املخطط الهيكلي للدولة. واختتم احتاد 
العقاريني بيانه بالقول: «إذ يؤكد االحتاد 
دعمــه ووقوفه ألي مشــروع أو قانون 
يحقق ما هــو مأمول في توفير الرعاية 
الســكنية للمواطنــني إال أننــا نؤكد أن 
ذلك لم ولن يتحقق إال من خالل حترير 
أكبر قــدر ممكن من األراضــي اجلاهزة 
لالستخدام وتشريع القوانني املكملة لها 
من خالل قانون الرهن العقاري واملطور 
العقــاري، كما نؤكد أن القوانني األخرى 
التي يسعى املجلس احلالي إلقرارها كرفع 
دعــم الكهرباء واملاء عمن ميلك أكثر من 
منزل، ورفع رســوم التسجيل العقاري 
وضريبة التملك ملن ميلك أكثر من عقار، 
وفرض ضريبة تصاعدية لألراضي الفضاء 
لن يحل األزمة اإلســكانية بل سيزيدها 
تعقيدا وســوءا ألنها ستسهم في زيادة 
أسعار العقارات السكنية واألجرة الشهرية 
ومن سيتحمل تكلفتها هو املواطن املنتظر 
للرعاية السكنية ولن تكون لهذه القوانني 
جدوى ما لم يتم حترير أكبر قدر ممكن 
من األراضي وجعلها جاهزة لالستخدام 

وزيادة املعروض.

ً أبدى رأيه في مقترح قانون تأسيس شركات وإنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا


