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ق���ال مدير ع���ام املؤمترات 
واملعارض بش���ركة مجموعة 
الراية قيس العلي ان مشاركة 
ش���ركة اوريجنال العاملية في 
معرض العقار املصري الثالث 
الذي ينطل���ق بالكويت ويقام 
حتت رعاية السفارة املصرية 
ومن تنظيم ش���ركة مجموعة 
الراي���ة بالتعاون مع ش���ركة 
افرس���ت املصري���ة تأتى من 
اهمية املعرض العقاري املصري 
ال���ذي يالقي إقب���اال كبيرا من 
املستثمرين في الكويت ومصر 

على حد سواء.

فرص استثمارية واعدة

وأوضح العلي ان املعرض 
يتمتع مبصداقية وش���فافية 
الف���رص  ال���ى  باإلضاف���ة 
االستثمارية اجليدة والواعدة 
واملتميزة في القطاع العقاري 
الى مشاركات  املصري اضافة 
عديدة من قبل الشركات العقارية 
املصرية التي من ضمنها شركة 
املقاولون العرب وشركة طيبة 
للعقار وشركة البنيان وشركة 
الرياض العقارية وشركة شمال 
افريقيا وشركة عقاري املصرية 
مما يرفع عدد املش���اركات في 
املعرض الى 18 شركة مصرية 
حتى اآلن اضافة الى شركة الباز 
التي أعلنت مشاركتها ورعايتها 

املاسية.

رقابة صارمة

وب���ن ان املعرض يأتي في 
ظل ظ���روف يبدو فيها العقار 

متحسنا نوعا ما ويتجه نحو 
الصع���ود، مبين���ا ان الفرص 
التي ستعرض  االس���تثمارية 
من قبل الش���ركات املش���اركة 
س���تكون ألول مرة وس���يتم 
عرضها مبميزات تخص فقط 
املع���رض حيث يخضع  زوار 
املع���رض لرقاب���ة صارمة من 
كل اجلهات املعنية في مصر، 
مبينا ان شركة الراية ومن خالل 
املعرض لن تلعب دور الوسيط 
العقاري بل ستتعامل مبفهوم 
عالم االس���تثمار األوسع وهو 
مفهوم املستشار العقاري وهو 
دور أوسع واكبر من الوسيط 
العقاري الذي يقتصر دوره على 
إمتام عمليات البيع والش���راء 
فقط حيث س���تعمل الشركة 
على إمتام عملية البيع وضمان 
حقوق املشتري ومتابعة خدمة 
ما بعد البيع والتدخل في حال 
تعرض املشتري ألي مشكالت 

قد تواجهه.

بن���ك  محاف���ظ  أعل���ن   
الكويت املركزي الشيخ سالم 
العبدالعزي���ز أن���ه قد صدر 
بتاريخ 9 فبراير اجلاري قرار 
املالية رقم 7 بتسجيل  وزير 
فرع شركة الراجحي املصرفية 
لالستثمار )مصرف الراجحي( 
في سجل البنوك االسالمية لدى 
بنك الكويت املركزي وأنه بناء 
على ذلك فقد مت بهذا التاريخ 
تس���جيل الفرع في الس���جل 

املذكور.
 واضاف احملافظ في تصريح 
ل� »كونا« أن تسجيل فرع شركة 

الراجحي املصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي( 
يأتي استنادا ألحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 
في شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم 
املهنة املصرفية واملعدل بالقانون رقم 28 لسنة 
2004 والذي مت مبوجبه السماح بتواجد البنوك 
األجنبية في دولة الكويت من خالل افتتاح فروع 
مصرفية لها.  وأوضح محافظ البنك املركزي ان 
الفرع املذكور هو أول فرع مصرفي لبنك أجنبي 
يقوم بأعمال املصارف االسالمية وضمن نطاق 
ما هو مصرح به من أنشطة للبنوك االسالمية 

العامل���ة في الكويت في اطار 
املادة )90( من القانون رقم 32 

لسنة 1968 املشار اليه.
 وأش���ار احملاف���ظ الى ان 
مص���رف الراجحي هو الفرع 
اخلامس لبنوك دول مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
الذي يتم تس���جيله لدى بنك 
املرك���زي حيث كان  الكويت 
قد سبق ذلك تس���جيل فرع 
الوطني وفرع  أبوظبي  لبنك 
لبنك قطر الوطني وفرع لبنك 

الدوحة وفرع لبنك املشرق.
 واضاف ان الفرع املذكور 
هو ايضا ثامن فرع لبنك أجنبي يتم تسجيله 
لدى بنك الكويت املركزي منذ صدور التشريعات 
األخيرة التي سمحت بتواجد البنوك األجنبية 
في ساحة العمل املصرفي في الكويت.  واختتم 
احملافظ تصريحه باالشارة الى أن تواجد البنوك 
األجنبية في دولة الكويت سيؤدي الى توسيع 
قاعدة اجلهاز املصرفي وترسيخ مبدأ املنافسة 
ومبا يؤدي الى مزيد من االرتقاء بالعمل املصرفي 
ملا هو في صالح البنوك واملتعاملن واالقتصاد 

الوطني.

الهارون: لجنة السوق اشترطت 5 طلبات 
حتى يعود سهم »زين« للتداول

قطب االتصاالت الهندي ميتال يطرق أبواب أفريقيا مع تباطؤ السوق المحلية
بنجالور � رويترز: في حتليل حول صفقات االستحواذ 
في أفريقيا، تس����اءلت رويترز في حتليلها، هل يحالف 
احلظ قطب االتصاالت الهندي سونيل ميتال هذه املرة؟! 
مستدركة بأنه يقدم رجل األعمال امللياردير عرضه الثالث 
في غضون ثالث س����نوات لعملية اس����تحواذ كبرى في 
أفريقيا يقول محلل����ون إن ميتال املثابر يتمتع بفرصة 

قوية لتحقيق أحالمه في نقل شركته بهارتي 
أيرتل إلى الساحة الدولية. ودخلت أكبر شركة 
محمول في الهند محادثات بشأن صفقة بقيمة 
10.7 مليارات دوالر لالستحواذ على معظم أصول 
شركة االتصاالت املتنقلة الكويتية )زين( في 
أفريقي����ا. وتأتي اخلطوة في أعقاب محاولتن 
فاش����لتن لالتفاق على اندم����اج مع مجموعة 
أم.تي.ان اجلن����وب افريقية في صفقة قيمتها 
24 مليار دوالر. وف����ي هذا اإلطار يقول املدير 
لدى كوجينس لالستشارات ريشي ساهاي التي 
تقدم املشورة في عمليات االندماج واالستحواذ 
العاملية »يعش����ق ميتال التحديات وهذه املرة 
سيكون مبقدوره مواجهتها بعد أن تعلم الدرس 
خالل احملاولتن الفاش����لتن لالستحواذ على 
أم.تي.ان. وتابع »س����يلعب أوراقه بحذر هذه 
املرة على األرجح«. وقطع ميتال شوطا طويال 
من بيع قطع غيار الدراجات إلى تأسيس أكبر 

شركة للهاتف احملمول في الهند ليحتل املركز الثامن في 
قائمة فوربس ملليارديرات الهند بثروة تبلغ 8.2 مليارات 
دوالر. ويتصيد ميتال بنهم صفقات بيع في األس����واق 
الناشئة فيما تشهد السوق احمللية منافسة ضارية. وقال 
ميتال للصحافين في جنيڤ في أكتوبر بعد وقت قصير 
من انتهاء احملادث����ات مع أم.تي.ان »مهمتي هي التحرك 

لألمام وليس النظر للوراء... سنواصل البحث عن فرص 
وسنتطلع لألسواق الناشئة«. ويرى احملللون أن هيكل 
صفقة أم.تي.ان كان معقدا من البداية وس����ط كم هائل 
من املس����ائل القانونية والتنظيمية والسياسية والتي 
من املستبعد أن تكون سببا في فشل الصفقة هذه املرة. 
وقال املدير التنفيذي ورئيس وحدة االتصاالت في كيه.

بي.أم.جي رومال شيتي بالهند »في تقديري أن 
إدارة بهارتي بالكامل ستبذل الكثير من الطاقة 
واجلهد في هذه احملاولة األخيرة. »ستكون الهند 
سوقا صعبة للغاية على شركات االتصاالت... 
إذا لم تقم هذه الشركات اآلن سيفوتها القطار«.  
واعتبر ميتال )52 عاما( الذي تخرج في جامعة 
الش����مالية سوق االتصاالت  البنجاب  بوالية 
الهندية فرصة س����انحة عن����د فتح الباب أمام 
القطاع اخلاص في منتصف التسعينيات.  وفي 
ذاك الوقت كانت بهارتي تعتبر العبا خارجيا 
في نشاط اجتذب الكثير من الشركات العمالقة 
في الهند ومن بينها تاتاس وبيرالس وريالينس 
التي متتلكها شركة أمباني.  وكانت التوقعات 
محدودة لشركة ال متتلك سوى ترخيص واحد 
لتشغيل ش����بكة محمول في دلهي واقتصرت 
عالقتها الوحيدة بعالم االتصاالت على صنع 

الهواتف ذات األزرار.

القيمة واإلطار الزمني وشروط العرض والجزاءات واألرباح المتوقعة

عمليات التدقيق في التداوالت مستمرة بشكل يومي لضبط ومراقبة إيقاع التداوالت في البورصة

نحرص على إتمام الصفقة النعكاسها اإليجابي على جميع القطاعات االقتصادية بالكويت

محمود فاروق
كشف وزير التجارة والصناعة 
ورئيس جلنة سوق الكويت لألوراق 
الهارون عن طلبات  املالية احمد 
جلنة السوق لشركة »زين« حول 
صفقة شراء اصول زين افريقيا، 
حيث تضمنت 5 طلبات هي قيمة 
العرض، شروط العرض، االطار 
الزمني لهذا العرض، اجلزاءات في 
حالة رجوع املشتري عن الصفقة، 

وأخيرا قيمة األرباح املتوقعة من 
الصفقة وتأثيرها على ارقام الشركة 

املتعلقة بالنتائج املالية لها.
الهارون في تصريحات  واكد 
عقب اجتماع طارئ للجنة السوق 
وممثل من الهيئة العامة لالستثمار 
وآخر من وزارة التجارة ان االجتماع 
يهدف الى استجالء الصورة الكاملة 
بشأن الصفقة، مشيرا الى ان سهم 
الشركة سيظل موقوفا عن التداول 

حتى افصاح مجلس ادارة »زين« 
عن الصفقة، السيما تقدمي بيان 

مفصل عن العرض.
الهارون ان س���هم  واوضح 
زين لن يعود الى التداول حتى 
يتسنى إلدارة السوق احلصول 
على املعلومات املطلوبة بصورة 
كتاب رسمي من الشركة بهدف 
اعالنه جلمهور املتداولن متهيدا 
إلعادة الس���هم الى التداول في 

اقرب وقت ممكن.
وفي رد على سؤال فيما يتعلق 
بالتدقيق على تداوالت »زين« خالل 
يوم اخلميس املاضي قال الهارون 
ان عمليات التدقيق في التداوالت 
اجراء يتبع بش����كل مس����تمر في 
السوق وبصورة يومية، مبينا ان 
ذلك األمر ضمن مهام ادارة الرقابة 
في السوق لضبط ومراقبة ايقاع 
التداوالت في البورصة واليقاف 

الظواه����ر غي����ر املنضبط����ة في 
السوق.

وأض����اف اله����ارون ان جلنة 
الس����وق حرصت ف����ي اجتماعها 
الط����ارئ على مناقش����ة تأثيرات 
الصفقة على السوق وعلى االقتصاد 
الكويتي بشكل عام، مؤكدا ان امتام 
الصفقة سينعكس بشكل ايجابي 
على جميع القطاعات االقتصادية 

في الكويت.

لقطة جماعية للهارون والفالح وأعضاء جلنة السوق

حمد التركيت متحدثا خالل اللقاء

بدر عبداملنعم

نوال السعديحمود العرو

أحمد الهارون متحدثا للصحافيني عقب انعقاد االجتماع الطارئ للجنة السوق

العبدالعزيز: »مصرف الراجحي« 
في سجل البنوك اإلسالمية بالكويت 

التركيت: مبيعات »إيكويت« السنوية للجهات
المحلية المصنعة للبالستيك ارتفعت بنسبة %200

عبدالمنعم: القطاع الخاص سيكون قاطرة 
النمو في دعم المشاريع الكبرى

»لؤلؤة الهدى« و»أمار سيتي« تعلنان مشاركتهما 
في المعرض الدولي للعقار السابع

م���ن 30 جهة محلي���ة مصنعة 
للبالستيك شارك في اللقاء النائب 
االول لرئيس شركة ايكويت دان 
جيبس، مدير تطوير االعمال في 
ايكويت ورئيس شركة  شركة 
ايكويت للتسويق عادل املنيفي، 
مدير املبيعات االقليمي في شركة 
ايكويت مؤيد الفارس، اضافة الى 
مجموعة اخرى من كبار مسؤولي 
شركة ايكويت للبتروكيماويات 

وشركة ايكويت للتسويق.

البولي ايثلن.
واكد التركي���ت نظرا للدور 
احليوي الذي تقوم به الشركات 
احمللية في دعم التنمية املستدامة 
والنمو الصناع���ي في الكويت 
فان شركة ايكويت لديها اهتمام 
الذين  خاص بالعمالء احمللين 
تق���دم لهم كل ما يحتاجون من 
دعم لضمان تطوير الصناعات 

التحويلية احمللية.
وبحض���ور ممثلن عن اكثر 

مج�����االت مختلفة، كالصحة 
والتعلي���م والط���رق والنقل 
التحتي���ة والطاقة  والبني���ة 
واملياه وغيرها، وشكل حجمها 
وعامل الزمن القياسي القصير 
املطل���وب إلجنازه���ا حتديا 
كبيرا، يستوجب العمل اجلاد 
والدؤوب لتذليل العقبات أيا 
كان نوعها، سواء مادية أو فنية 
أو لوجستية أو تنظيمية، من 
أجل حتقيق الهدف األس���مى 
والرؤية النهائية، وهي إجناز 
هذه املشاريع في أقصر وقت 

ممكن.
وأوض���ح أن���ه تقع ضمن 
هذا الس���ياق إحدى العقبات 
الرئيس���ية الت���ي تقف عثرة 
أمام حتقيق ه������ذا اإلجن��از 
الطموح، وهي توف��ير الكوادر 
الفنية املؤهلة والقوى العاملة 
الكافي���ة  الالزم���ة وباألعداد 
الت���ي تضم���ن إجن���از هذه 

في املعرض الدولي للعقار السابع. 
وقالت مدي���رة العالقات العامة 
في الش���ركة نوال السعدي في 
بيان صحافي مبناسبة املشاركة 
في املع���رض إنه رغم الظروف 
االقتصادية التي مير فيها العالم 
بشكل عام واملنطقة بشكل خاص 
من تدهور في البورصات العاملية 
واحمللية وتوقف معظم املشاريع 
االس���تثمارية واضطرابات في 
أوضاع املصارف. إال أن العقار 
يتمتع بأس���س تدعمه وترفعه 
ليكسر جليد أمواج األزمات التي 
متر عليه. ولفتت السعدي إلى أن 
»امار سيتي« العقارية ستطرح 
خالل فترة املعرض مجموعة من 
املش���اريع في كل من جمهورية 
مصر العربية واململكة األردنية 
الهاش���مية، مبينة أن مشاريع 
الش���ركة في األردن عبارة عن 
أراض سكنية صاحلة لبناء ثالثة 
ادوار وروف عمودي، و45 الى 
48% من مساحة األرض الكلية 
أفقية، مشيرة الى ان هذه االراضي 
كاملة اخلدمات ومناطق مأهولة 
بالسكان قريبة للطريق الدولي 
الذي يربط االردن بسورية من 
الشمال واالردن بالسعودية من 

اجلن���وب واالردن بالعراق من 
الش���رق. وأضافت قائلة سيتم 
ط���رح أراض زراعية بأس���عار 
مدروسة وتسهيالت في طريقة 
الدفع تصل في بعض األحيان 
إلى 48 ش���هرا، وكذلك للشركة 
مجموعة مبان مختلفة النماذج، 
مؤكدة على أن الش���ركة تسعى 
لتحقيق أعل���ى العوائد بانتقاء 
أفضل املش���اريع للمس���تثمر 
اخلليجي بشكل عام والكويتي 
بشكل خاص، مما يخفف االضرار 
التي اصابت املستثمر في املجاالت 
االخرى، اذ ان رأس املال الثابت 
)العقار( اليزال افضل اخليارات 

امامه.
واكدت على ان االزمة ال شك 
انها افرزت فرصا اس���تثمارية 
رائع���ة يصع���ب تكرارها امام 
املستثمرين الذين ادركوا كيف 
التي  الفرص  يقتنصون ه���ذه 
مازالت متاحة امام املتميزين من 
العمالء الباحثن عن االستثمار 
النوعي واملميز في املعرض املقام 
حاليا وال���ذي نتمنى ان يحقق 
رغبات املستثمرين والشركات 
بتحقي���ق ارباح مجزية في ظل 

هذه الظروف.

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ايكويت للبتروكيماويات حمد 
الش���ركة  التركيت ان مبيعات 
الس���نوية للجه���ات الكويتية 
املصنعة للبالس���تيك قد زادت 
بنس���بة 200% خالل السنوات 

من 1998 الى 2009.
وق���ال التركيت خالل اللقاء 
العم���الء احمللين  الدوري مع 
لس���نة 2009 ان تلك الفترة قد 
ش���هدت ارتفاع كمية املبيعات 
من 11 ألف طن متري س���نويا 
الى اكثر من 35 ألف طن متري 
خالل سنة 2009 بقيمة تفوق 30 
مليون دوالر، مضيفا ان هذا االمر 
جتسيد واقعي الحد اهم االهداف 
من وراء تأسيس شركة ايكويت 
وهو دعم الصناعات التحويلية 

في الكويت.
واشار التركيت الى ان شركات 
البالستيك احمللية قد  تصنيع 
شهدت زيادة استهالك بنسبة 
19% خالل س���نة 2009، مضيفا 
ان هذه الزيادة االنتاجية مبثابة 
تش���جيع معنوي غير محدود 
لشركة ايكويت التي تزود هؤالء 
العمالء باحتياجاتهم من مادة 

توقع العضو املنتدب لشركة 
املسيلة للمعدات بدر عبداملنعم 
أن يق���ود القط���اع اخل���اص 
املقبلة،  الفت���رة  القاطرة في 
مستفيدا من موجة اإلنشاءات 
وعمليات الصيانة التي تشهدها 
الكويت في مختلف املجاالت 

االقتصادية.
التحدي���ات  وأض���اف أن 
واحملفزات أثم���رت محاوالت 
لتهيئة قطاع املقاوالت واالنتقال 
به إلى الع����املية عبر عدد من 
أبرزها  اإلس���هامات، كان من 
إعداد إس���تراتيجية عامة له، 
ودراسة مشروع عقد املقاولة 
املوحد املتوازن، ودراس�����ة 
اإلج���راءات اخلاصة بإفرازة، 
واإلس���هام في صياغة اجلزء 
املتعلق بالبناء والتشييد في 

خطة التنمية.
وأشار إلى أن أبرز ما يواجه 
قطاع املق���اوالت من حتديات 
الق���درات واإلمكان���ات  ه���ي 
املتاح���ة للش���ركات العاملة، 
وندرة نسب����ة الشركات التي 
متتلك اإلمكانات املالية والفنية 
واإلداري���ة والتنفي���ذية التي 
تؤهلها للمنافسة على املشاريع 
احلكومية، واملصنف����ة على 
أنها مت����ارس مهنة املقاوالت 
بحرفي���ة، واصف���ا ما متر به 
الكويت بأنها مرحلة تطوير 
وحتديث كبيرة تشمل نواحي 
احلياة ك���اف���ة، وتعم جميع 
مناطقه���ا، وأثم���رت ع���ددا 
من اخلطط واملش����اريع في 

أعلنت شركة »لؤلؤة الهدى« 
عن مشاركتها في املعرض الدولي 
للعقار السابع. وفي هذا السياق 
قال العضو املنتدب والش���ريك 
االستراتيجي ملجموعة »لؤلؤة 
الهدى« حمود العرو ان الشركة 
ستعرض خالل فترة تواجدها في 
املعرض مجموعة من املشروعات 
العقارية االس���تثمارية الكبرى 
في مص���ر. وأش���ار العرو في 
بيان صحافي أمس إلى انه من 
بن املش���اريع أيضا ستعرض 
الشركة مش���روع مدينة ناصر 
السكنية حيث تقع على طريق 
مصر اإلسماعيلية التابع جلهاز 
العبور وهي عبارة عن مدينة ذات 
طابع خاص تلبي احتياجات كل 
ش���رائح املجتمع وجميع فئاته 
حيث ان نسبة البناء على %70 
من املساحة والباقي مساحات 
خضراء وحمامات سباحة إضافة 
إل���ى تواجد اخلدم���ات املميزة 
)مجم���ع تعليمي � مول جتاري 
� مركز طبي ومساجد( ومرافق 

وطرق واسعة إسفلتية.
وأشار إلى أن احدث املشروعات 
التي س���تقوم الشركة بطرحها 
العق���اري عبارة  الس���وق  في 
عن مدينة فيفي���ان، حيث تقع 
على طريق مصر � اس���كندرية 
الصح���راوي وه���ي عبارة عن 
منتجع متكامل اخلدمات، حيث 
يتمتع باخلصوصية والرفاهية، 
مضيفا »ميتاز املشروع بتوافر 
املس���احات اخلضراء ومالعب 
لألطفال ونواد رياضية وأسواق 
جتاري���ة مما يجعل���ه منتجعا 

متكامل اخلدمات«. 

اطالق مشاريع عقارية

من جهة اخرى، أعلنت شركة 
امار سيتي العقارية عن مشاركتها 

املش�����اريع في حدود املثلث 
املتعارف عليه.

وأفاد بأن قطاع املقاوالت في 
الكويت قد مر مبراحل ازدهار 
وفترات رك���ود، وقد نفذ عددا 
كبيرا من املش���اريع التي كان لها 
أثر كبير في النهضة التنموية 
التي شهدتها الكويت، مشيرا 
إلى أن تذبذب أس���عار النفط 
أثر على إنشاء مزيد من هذه 
املشاريع وأصبح التركيز على 
الصيانة والتشغيل، التي تعتبر 
هي أيضا من ضمن املقاوالت، 
كما أن ط����رح هذه املشاريع 
واكب طفرة ومداخيل كبيرة من 
السيولة وارتف����اعا ملحوظ����ا 
في الطلب على النفط وانتعاشا 
اقتص�����اديا، وبدأت مبواجهة 
القدرة على تنفيذ هذه  عقبة 
املشاريع مع توافر اإلمكانات 

املادية.
وحول التم���ويل على ضوء 
األزم���ة املالي����ة العاملية قال 
إن »هناك مح���اوالت حثيثة 
حلل هذه املش���كلة، ألن هناك 
تخوفا من البنوك من متويل 
املشاريع، خصوصا الضخمة 
التي تتجاوز 30 مليون دوالر، 
موضح���ا أن حج���م األصول 
والرهونات املطلوبة إلعطاء 
التمويالت كبير جدا، نتيجة 
التخوف وليس شح السيولة، 
معبرا عن أمله في أن تنتهي 
الهواج���س، فاالقتصاد  هذه 
الكويتي قوي، ولديه ضمانات 

لالستقرار.

ليكون الخامس ضمن فروع بنوك دول مجلس التعاون الخليجي 

خالل السنوات العشر الماضية

»أوريجنال العالمية« تعلن مشاركتها
في معرض العقار المصري الثالث

قيس العلي

الشيخ سالم العبدالعزيز

»بعض أصول زين أفريقيا«
ـ تضم افريقيا نحو 58% من عمالء زين البالغ عددهم 71.8 مليون مشترك.

ـ تسهم نيجيريا بنسبة 21% من عمالء املجموعة مبتوسط عائد من كل مشترك 
يبلغ سبعة دوالرات.

ــاهم في زين محمد اخلرافي أمس إن ديون زين في أفريقيا تبلغ  ـ قال املس
ملياري دوالر.

ــط  ــرق األوس ــر وجود زين في منطقة الش ـ في حالة إبرام االتفاق سينحس
وأفريقيا من 23 دولة إلى ثماني دول فقط.

ــودان واملغرب اللتني جرى  ــن حاليا في 15 دولة افريقية غير الس ــل زي ـ تعم
استبعادهما من الصفقة.

ــراء أنشطة زين في بوركينا فاسو وتشاد والكوجنو  ـ عرض بهارتي هو لش
ــقر وماالوي  ــة الكونغو الدميوقراطية واجلابون وغانا وكينيا ومدغش وجمهوري

والنيجر ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا وأوغندا وزامبيا.
ــطة زين على البحرين والعراق واألردن  ــتقتصر أنش ـ بعد امتام الصفقة س

والكويت ولبنان واملغرب والسعودية والسودان.


