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أشار إلى أنها ستعزز مستويات السيولة وتساهم في حلحلة معضلة عمق السيولة

»االستثمارات«: 1.4 مليار دينار عوائد صفقة »زين« المتوقعة للمساهمين
بالسوق بنس����بة تفوق أكثر من 
15% إلجمالي قطاعاته، وألنه جاء 
مع التغير االستراتيجي للشركة 
بإعادة هيكلة تواجدها اجلغرافي 
حس����ب مناطق قوتها عبر زيادة 
استثماراتها في أسواق والتخارج 
من أخرى، وأحد ما نتج عن ذلك 
التحور هو إبرام اتفاق بيع وحدة 
عملياتها بأفريقيا حسب ما جاء 
في إعالن السوق الرسمي الثالثاء 
املاضي بقيمة تفوق نسبة 10% من 
إجمالي القيمة الرأسمالية لسوق 
الكويت لألوراق املالية كما في نهاية 
ديس����مبر لعام 2009 وما سينتج 
عنها من حتقيق ألرباح على أساس 
5 مليارات دوالر وهو ما يبرر حجم 
وطريقة تفاعل السوق مع اإلعالن 
ويبرز حاجته الى احملفزات، وأحد 
تلك احملفزات انه وبفرض توزيع 
كامل األرب����اح الناجتة عن عملية 
البيع فإن عوائدها اجلارية ستبلغ 
أكثر من 1.4 مليار دينار ستعود 
لصغار املس����اهمني واملستثمرين 
االس����تراتيجيني وحصة الكويت 
فيها وهو ما سيعمل على حتسني 
معدالت السيولة ويساهم في حلحلة 
معضلة عمق السيولة التي يعاني 
منها سوق رأس املال، ومن ناحية 
اخرى اثر الفوائض املالية الناجتة 
عن اتفاق عملية البيع املقدرة ب� 5 
مليارات دوالر، نحو تقليص حجم 
ديونها وحتسني تدفقاتها النقدية 
وقدرته����ا على تعزي����ز تواجدها 
في أس����واقها املربحة او اقتناص 
فرصة استثمارية جديدة وهو ما 
سيكون له اثر بالغ نحو حتسن 
معدل أرباحها بفرض ثبات العوامل 
األخرى وهو أمر ان مت فإنه سيغير 
من توقعات أداء س����وق الكويت 
لألوراق املالية لعام 2010 بأكمله 
بالنظر الى حجم الشركة من قيمة 
السوق واستفادة شركاته املدرجة 

فيه من ملكيتها بالشركة.

الخدمات في المرتبة األولى

استمر قطاع شركات اخلدمات 
في املرتبة األولى للتداول من حيث 
قيمة األسهم املتداولة بتداول 1.174.1 
مليون سهم بنسبة 30.2% موزعة 
على 16.081 صفقة بنسبة %28.7 
بلغت قيمتها 227.6 مليون دينار 
بنس����بة 30.0% من إجمالي قيمة 

األسهم املتداولة.
كما اس����تمر قطاع الش����ركات 
االس����تثمارية في املرتبة الثانية 
للتداول من حيث قيمة األس����هم 
املتداولة بت����داول 1.105.3 مليون 
سهم بنس����بة 28.4% موزعة على 
17.031 صفقة بنسبة 30.4% بلغت 
قيمتها 135.3 مليون دينار بنسبة 
19.6% من إجمالي قيمة األس����هم 

املتداولة.

أوض����ح التقرير األس����بوعي 
الوطنية ان  لشركة االستثمارات 
السوق اخترق حاجز 7400 نقطة 
بنهاية األسبوع تفاعال مع إعالن 
»زين« عن موافقة مجلس إدارتها 
لبيع وحدتها األفريقية بقيمة 10.7 
ملي����ارات دوالر وبعوائد تبلغ 5 

مليارات دوالر.
واش����ار التقرير الى ان مؤشر 
NIC50 أقفل بنهاية تداول األسبوع 
املاضي عند مستوى 4.718.9 نقاط 
بارتف����اع ق����دره 341.9 نقطة وما 
نسبته 7.8% مقارنة بإقفال األسبوع 
قبل املاضي املوافق 11 فبراير 2010 
والبالغ 4.377.0 نقاط وارتفاع قدره 
547.2 نق����اط وما نس����بته %13.1 
نقطة عن نهاية ع����ام 2009 وقد 
استحوذت أسهم املؤشر على %77.7 
من اجمالي قيمة األسهم املتداولة 
في السوق خالل األسبوع املاضي، 
وأقفل املؤشر السعري للسوق عند 
مس����توى 7.396.5 نقاط بارتفاع 
قدره 219.5 نقطة وما نسبته %3.1 
مقارنة بإقفال األسبوع قبل املاضي 
والبالغ 7.177.0 نقاط وارتفاع قدره 
39.12 نقطة ما نس����بته 5.6% عن 

نهاية عام 2009.
أما املؤشر الوزني للسوق فقد 
اقفل عند مس����توى 424.6 نقطة 
بارتفاع قدره 24.6 نقطة وما نسبته 
6.1% مقارنة بإقفال األسبوع قبل 
املاضي والبالغ 400.0 نقطة وارتفاع 
قدره 38.8 نقطة وما نسبته %10.1 

عن نهاية عام 2009.

كمية األسهم المتداولة

وأوض����ح التقري����ر انه خالل 
تداوالت األس����بوع املاضي ارتفع 
مؤشر املعدل اليومي لكمية األسهم 
املتداولة وعدد الصفقات وقيمتها 
بنسبة 52.0% و48.3% و62.4% على 
التوالي، ومن اصل ال� 207 شركات 
مدرجة بالسوق مت تداول اسهم 171 
شركة بنسبة 82.6% من اجمالي 
املدرجة بالسوق  اسهم الشركات 
ارتفعت أس����عار اسهم 96 شركة 
بنسبة 56.1% فيما انخفضت أسعار 
أس����هم 52 شركة بنس����بة %30.4 
واستقرت أسعار اسهم 23 شركة 
بنس����بة 13.0% من اجمالي أسهم 
الشركات املتداولة بالسوق ولم يتم 
التداول على أسهم 36 شركة السوق 
املوازي الى السوق الرسمي حيث 
جرى التداول على سهمها بني 250 
و260 فلسا بنهاية تداول األسبوع 
املاض����ي بلغت القيمة الس����وقية 
الرأسمالية للشركات املدرجة في 
السوق الرسمي 33.677.4 مليون 

يستقر على مستوى 7.396 نقطة 
بنهاية األس����بوع والذي لم يصل 
إليه منذ أكتوبر لعام 2009 فيما 
بلغت القيمة املتداولة يوم الثالثاء 
مستوى 167 مليون دينار، وذلك 
على اثر إعالن ش����ركة االتصاالت 
املتنقلة � زين عن موافقة مجلس 
إدارتها لبي����ع وحدتها األفريقية 
)عدا الس����ودان واملغرب(، وذلك 
بناء على الع����رض املقدم لها من 
قبل شركة بهارتي ارتل ليمتد بقيمة 
تبلغ 10.7 مليارات دوالر، فيما مت 
تقدير العوائد الناجتة عنها بحدها 
األقصى وبقيمة تبلغ 5 مليارات 
دوالر، وقد أتت أهمية ذلك اإلعالن 
للس����وق كون ان زين متثل اكبر 
شركة من ناحية القيمة الرأسمالية 

املتغيرات العامة )املعدل اليومي 
للقيمة املتداولة � الكمية املتداولة � 
عدد الصفقات( والتي حققت مكاسب 
بنسب بلغت 63% و52% و48% على 
التوالي، هذا وبلغ املتوسط اليومي 
للقيمة املتداولة 138 مليون دينار 
خالل األس����بوع مقابل 85 مليونا 

لألسبوع قبله.
وبعد ان ش����هد السوق نشاطا 
محموما خالل تداوالت األسبوع 
املاضي على وقع إقرار مجلس ادارة 
البنك املركزي بتخفيضه س����عر 
اخلصم بواقع 50 نقطة، افتتح سوق 
املالية تعامالته  الكويت لألوراق 
هذا األسبوع على ارتفاعات غير 
مسبوقة كسر من خاللها املؤشر 
العام حاجز 7.400 نقطة قبل ان 

دينار بارتفاع قدره 1.907.7 مليون 
دينار، وما نس����بته 6.0% مقارنة 
مع نهاية األس����بوع قبل املاضي 
والبالغة 31.769.7 مليون دينار، 
بارتفاع قدره 2.992.6 مليون دينار 
وما نس����بته 9.8% عن نهاية عام 

.2009

صفقة »زين«

أنهى س����وق الكويت لألوراق 
املالية تعامالته هذا األسبوع على 
ارتفاع ملحوظ ف����ي أدائه، وذلك 
باملقارنة مع األسبوع املاضي، حيث 
 � NIC50( شهدت املؤشرات العامة
السعري � الوزني( ارتفاعا بنسب 
كبيرة بلغت 7.8% و3.1% و6.1% على 
التوالي، وكذلك األمر بالنسبة الى 

»المركز«: صفقة »زين« تؤدي إلى ارتفاع
قيم الرهونات لدى البنوك

»جلوبل«: المؤشر يرتفع ألعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي
ذكر التقرير األسبوعي لشركة 
جلوبل أن سوق الكويت لألوراق 
أداءه اإليجابي  املالية واص��ل 
لألس��بوع الثال��ث عل��ى التوالي 
وبدعم ملح��وظ من قطاع اخلدمات، 
حيث ارتفع املؤش��ر إلى أعلى مس��توياته منذ 
28 أكتوبر 2009. هذا وبالنظر إلى أداء س��وق 
الكويت لألوراق املالية، مقاس��ا مبؤشر جلوبل 
العام، والذي يقوم بقياس أداء الشركات املدرجة 
بالس��وق بناء على طريقة الوزن السوقي، فقد 
متكن املؤشر من إنهاء األسبوع مسجال ارتفاعا 
ملحوظا في أدائه بلغت نسبته 5.92% ليغلق عند 
204.73 نقطة، مسجال مكاسب سنوية مع نهاية 
جلس��ة األسبوع بنس��بة 9.94%، لتغطي بذلك 
جميع اخلسائر التي تكبدها السوق خالل العام 
2009 والتي بلغت ما نس��بته 9.78%. من جانب 
آخر، س��جل املؤشر الس��عري لسوق الكويت 
ارتفاعا كذلك مبقدار 219.50 نقطة )3.06%( منهيا 
تداوله عند مستوى 7.396.50 نقطة. أما إجمالي 
القيمة الس��وقية، فقد بل��غ 33.47 مليار دينار 

مع نهاية األسبوع. وبدعم من القيمة السوقية 
لسهم شركة املدن العاملية العقارية التي انتقلت 
من السوق املوزاي إلى السوق الرسمي ضمن 
قطاع العقار يوم األحد 14 فبراير، لتبلغ القيمة 
السوقية للسهم مع نهاية تداوالت يوم اخلميس 
25 مليون دينار. هذا وقد بلغ عدد الش��ركات 
املدرجة في س��وق الكويت لألوراق املالية 207 
شركات. وبالنظر إلى معامل انتشار السوق، فقد 
مال اجتاه األسهم املرتفعة مع ارتفاع 96 سهما 
مقابل تراجع 52 سهما من إجمالي 171 سهما مت 

تداولها خالل األسبوع.
وأفاد بأن املتغيرات الثالثة ش��هدت ارتفاعا 
حادا خالل تداوالت هذا األس��بوع على خلفية 
صفقة زين والتي تبلغ 10.7  مليارات دوالر وإذا 
كتب لتلك الصفقة النجاح فستساهم في تسوية 
ديون الشركة. وبلغ إجمالي كمية األسهم املتداولة 
3.89 مليارات سهم، مرتفعة بنسبة 51.98% عن 
مستواها املسجلة خالل األسبوع السابق، كذلك 
ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 62.35% وصوال 

إلى 690.61 مليون دينار.

أف���اد تقرير ش���ركة املركز 
املال���ي ب���أن اعالن ش���ركة 
االتصاالت املتنقلة )زين( 
بداية األس���بوع عن موافقتها 
عل���ى العرض املقدم من ش���ركة 
االتصاالت الهندية )بهارتي( لشراء 
أصول أفريقيا باستثناء السودان واملغرب 
بقيم���ة 10.7 ملي���ارات دوالر كان له األثر 
األكبر في عودة الثقة إلى السوق الكويتي 
وانتعاشه، خصوصا أسهم مجموعة اخلرافي 
التي شهدت ارتفاعات كبيرة خالل األسبوع، 
كما ألقت الصفقة بظاللها على قطاع البنوك 
وخصوصا بنك الكويت الوطني بس���بب 
ارتفاع قيم الش���ركات املؤدي إلى ارتفاع 
قيم الرهونات لدى البنوك، وسيتم القيام 
بالفحص النافي للجهالة ألصول زين أفريقيا 
حتى تاريخ 25 مارس، كما يتضمن عرض 
شركة »بهارتي« شرطا جزائيا بقيمة 150 
ملي���ون دوالر على الطرفني في حال عدم 
إمتام الصفقة، وتتوقع زين أن تبلغ العوائد 
5 مليارات دوالر كحد أقصى بعد س���داد 
جزء من االلتزامات، هذا وقد ش���هد سهم 
أجيليتي باإلضافة إلى ش���ركاتها الزميلة 
ارتفاع ملحوظ بسبب ظهور إشاعات بشأن 
تس���وية القضية املرفوع���ة من احلكومة 

األميركية.
وذكر التقرير أن املؤش���ر الوزني بلغ 
424.58 نقطة بارتفاع قدره 6.15%، بينما 
ارتفع املؤشر السعري بنسبة 3.06% ببلوغه 
7396.5 نقطة لتبلغ أرباح املؤشرين الوزني 
والسعري على التوالي إلى 10.07% و%5.58 
منذ بداية السنة، كما ارتفعت كميات وقيم 
التداول لهذا األسبوع بشكل ملحوظ بنسبة 

52% و62.4% على التوالي، إذ بلغت كمية 
التداول 3.89 مليارات سهم، في حني بلغت 
القيمة 690.6 مليون دينار مبعدل تداول 

يومي بلغ 138.1 مليون دينار.
وعلى صعيد إعالنات األرباح، أفاد التقرير 
بأن الشركة الكويتية لألغذية أعلنت عن 
أرباح بلغت 36.2 مليون بربحية سهم بلغت 
93 مقابل 90 فلسا للعام املاضي بارتفاع بلغ 
3.3% وإقرار مجلس اإلدارة توزيع أرباح 
نقدية 60% من القيمة االس���مية 60 فلسا، 
وحققت شركة املباني أرباحا بلغت 15.3 
مليون بربحية سهم 33 مقابل 13 فلسا للعام 
املاضي، وقد أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية قدرها 10 فلوس وأسهم منحة 
10%، كما أعلنت شركة اخلليج للتأمني عن 
أرباح بلغت 5.05 ماليني بربحية سهم بلغت 
30.6 فلسا مقابل 21.9 فلسا للعام املاضي 
وإقرار مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية 

قدرها 40 فلسا.
كما احتل قطاع اخلدمات املرتبة األولى 
لهذا األس���بوع من حيث قيم���ة التداول 
األس���بوعية بنس���بة 32.9% من إجمالي 
التداوالت مدفوع���ا بارتفاع التداول على 
أسهم زين وأجيليتي بنسبة 18% من إجمالي 
تداوالت الس���وق، وجاء قطاع االستثمار 
باملرتب���ة الثانية بنس���بة 18.8% مدفوعا 

بارتفاع التداول على سهم الصفاة.
ومن الناحية الفنية، يحظى املؤش���ر 
الس���عري بدعم عند مستوى 7300 نقطة 
بينما يواجه مقاومة عند مس���توى 7500 
و7600 نقطة، بينما يحظى املؤشر الوزني 
بدعم عند مستوى 415 فيما يواجه مقاومة 

عند مستوى 432 إلى 436 نقطة.

روبيرت زوليك

السوق اخترق حاجز 7400 نقطة بنهاية األسبوع

تقـاريـر

 لندن � رويترز: اقترب الدوالر من أعلى مستوى له في سبعة 
أش����هر أمام س����لة عمالت امس بعد أن أظهرت محاضر أن مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األميركي( ناقش استراتيجيات 

النهاء برامج التحفيز النقدي.
وتراجع اليورو أمام الدوالر مقتربا من أدنى مستوى له في تسعة 
أشهر في وقت سابق هذا األسبوع بينما تعرض اجلنيه االسترليني 
لضغوط بيع بعد أن أظه����رت بيانات تراجعا كبيرا بصورة غير 

متوقعة في أوضاع املالية العامة في بريطانيا في يناير.
وارتفع مؤش����ر ال����دوالر 0.2% إل����ى 80.498 ليقترب من أعلى 
مستوى له في سبعة أسابيع عند 80.748 الذي بلغه أواخر األسبوع 

املاضي.
ونزل الي����ورو 0.2% إلى 1.3583 دوالر وهو أقل قليال من أدنى 
مستوى له أمام العملة األميركية في تسعة أشهر الذي بلغه يوم 

اجلمعة عند 1.3532.

سنغافورة � واش���نطن � رويترز: قال صندوق النقد الدولي إنه 
س���يبدأ قريبا بيع 191.3 طنا من الذهب املتبقي ضمن خطته لتدبير 
موارد جديدة لالقراض ويقول متعاملون إنه قد يبحث عن مشترين 

بني بنوك مركزية آسيوية.
 لكن تراجعا بنس���بة 1% في أس���عار الذهب إثر إعالن النبأ أمس 
االول جدد أيضا املخاوف من زيادة في املعروض بعد أربعة أش���هر 
تقريبا من شراء الهند 200 طن لترتقي حيازاتها من املعدن إلى املركز 

العاشر بني البنوك املركزية على مستوى العالم.
وقال الصندوق إن مبيعات السوق املفتوحة التي تأتي في إطار 
برنامج بدأ العام املاضي لتعزيز موارده من أجل االقراض »ستجري 
بشكل تدريجي وعلى مدى زمني« لتفادي إحداث تشوهات في سوق 
الذهب. وأبقى صندوق النقد الباب مفتوحا للبنوك املركزية ملواصلة 

شراء الذهب بشكل مباشر منه.

الدوالر ألعلى مستوى أمام سلة عمالت

صندوق النقد يعتزم
بيع 191.3 طنًا من الذهب

النفط يتراجع باتجاه 76 دوالرًا للبرميل 
لندن � رويترز: انخفضت أسعار النفط صوب 76 دوالرا للبرميل 
أمس بفعل ارتفاع مستويات املخزونات وصعود الدوالر وهو ما أثر 

ايضا بالسلب على أسعار الذهب والسلع األولية األخرى.
وتراجعت عقود النفط اخلام اخلفيف 74 سنتا إلي 76.59 دوالرا 
للبرميل بعد أن ملست لفترة وجيزة مستوى 76.32 دوالرا للبرميل. 
وهبط خام القياس االوروبي مزيج برنت 82 سنتا إلى 75.45 دوالرا 

للبرميل.

رئيس البنك الدولي: األزمة المالية في اليونان
 تقع على عاتق االتحاد األوروبي

أوباما يعلن تشكيل اللجنة المسؤولة
عن عالج عجز الميزانية األميركية

واشنطن � د.ب.أ: أعلن الرئيس األميركي باراك 
أوباما أمس تشكيل اللجنة املالية التي طال انتظارها 
والتي ستتولى طرح املقترحات الالزمة خلفض العجز 
الكبير في امليزانية االحتادية للواليات املتحدة رغم 
أنه لم يتضح بعد م����ا إذا كانت جهود هذه اللجنة 
ستحظى بدعم الكونغرس. وقال املتحدث باسم البيت 
األبيض روبرت غيبس اول من امس إن أوباما سيعني 
السابق،  الس����يناتور اجلمهوري  آالن سيمبسون، 
وإرس����كني بولز، كبير موظف����ي البيت األبيض في 
عهد الرئيس الدميوقراطي األس����بق بيل كلينتون، 
رئيس����ني للجنة. وأضاف غيب����س: أعتقد أن وضع 

هذين الشخصني للعمل معا يشير إلى مدى اجلدية 
التي ينظ����ر بها الرئيس إلى عمل هذه اللجنة وإلى 
القضية )عجز امليزانية(. ومن املتوقع أن يصل عجز 
امليزانية األميركية خالل العام املالي احلالي إلى 1.6 
تريليون دوالر مبا يعادل 10.6% من إجمالي الناجت 
احمللي للواليات املتحدة قبل أن يتراجع العجز العام 
املقبل إلى 1.3 تريليون دوالر في العام املالي املقبل 
الذي يبدأ أول أكتوبر املقبل. ووفقا ملشروع املوازنة 
الذي طرحته إدارة الرئيس أوباما في وقت سابق من 
الش����هر اجلاري، فإن عجز امليزانية سينخفض إلى 

3.9% من إجمالي الناجت احمللي عام 2015.

طوكي����و � كونا: ق����رر البنك 
املرك����زي الياباني أم����س اإلبقاء 
عل����ى س����عر الفائدة األساس����ي 
دون تغيير عند مس����توى %0.1 
املالية لدعم  ومواصلة سياسته 
تعاف����ي ثاني أكب����ر اقتصاد في 
العالم ومس����اعدته على مواجهة 
خطر االنكماش. وصوت محافظ 
الياباني ماساكي  البنك املركزي 
ش����يراكاوا وزمالؤه السبعة في 
جلنة السياسات النقدية باالجماع 

خالل اجتماع استمر يومني، باالبقاء 
على سعر الفائدة دون تغيير في 
خطوة كانت متوقعة على نطاق 
واس����ع من جانب السوق. وكان 
البنك قرر خفض سعر الفائدة من 
0.3% الى 0.1% في ديسمبر 2008 
ليكون بني أدنى معدالت الفائدة 
بني االقتصادات الرئيس����ة.   من 
جهة أخرى، رد رئيس بنك اليابان 
)املركزي( ماساكي شيراكاوا على 
ضغوط  سياسية متجددة لبذل 

املزيد ملكافحة انكماش األس����عار 
قائال إن على احلكومة أن حتترم 
استقاللية البنك املركزي إذا أرادت 
جتنب زعزعة استقرار األسواق 
املالية. وزاد وزير االقتصاد ناوتو 
كان الضغط على البنك املركزي 
هذا األس����بوع، وقال إن تضخما 
بنسبة 1% هو احلد األدنى املطلوب 
الستقرار األسعار وهو هدف لم  
تستطع اليابان حتقيقه في تسع 

من السنوات العشر األخيرة.

بروكس����ل � كونا: تراجع حجم صادرات مجلس 
التعاون اخلليجي لدول اخلليج العربية الى االحتاد 
االوروبي خالل العام 2009 الى 21.770 مليار يورو 

مقارنة ب� 34.715 مليار يورو في عام 2008.
وقالت بيانات نشرها مكتب االحصائيات االوروبية 
)يوروستات( أمس ان الصادرات االوروبية الى دول 
املجلس 57.770 مليار يورو في ع���ام 2009 مق���ارنة 

ب����� 68.969 مليار يورو في عام 2008. وكان ميزان 
التجارة بني االحتاد ودول املجلس لصالح دول االحتاد 
خالل العام 2009 بواق����ع 36 مليار يورو فيما كان 

لصاحلها بواقع 31.55 مليار يورو في عام 2008.
وبلغت قيمة الصادرات النفطية الى دول االحتاد 
15.549 مليار يورو في عام 2009 منخفضة عما سجلته 

في عام 2009 بنحو 28.636 مليار يورو.

� رويت����رز: قال رئيس  الدار 
الشركة املغربية لالتصاالت »وانا« 
أمس ان ش����ركة زين لالتصاالت 
ستحتفظ بحصتها في شركة وانا. 
وقال العضو املنتدب لشركة وانا 
فريدري����ك ديبور للصحافيني ان 
»زين« س����تحتفظ بأصولها في 

شركة االتصاالت في املغرب.
واشترت شركة زين حصتها 
التي تبل����غ 31% في »وانا« ذراع 
االتصاالت ف����ي مجموعة »أونا« 

املغربية مقابل 324 مليون دوالر 
في مارس املاضي. ومت الش����راء 
بعد أقل من شهر من فوز »وانا« 
بترخيص للعمل في البلد الواقع 
في شمال افريقيا في اطار جهود 
احلكومة لتحرير قطاع االتصاالت 
وخفض األسعار. وقال ديبور ان 
التليفون  »وانا« ستطلق خدمة 
احملمول يوم الثالثاء املقبل حتت 

االسم التجاري اينوي.
وس����تنضم »وانا« التي تقدم 

حاليا خدم����ات موبايل محدودة 
املدى وهواتف ثابتة وانترنت إلى 
ماروك تليك����وم وميديتل اللتني 
تقومان بتشغيل شبكتي احملمول 
املوجودتني في اململكة التي يزيد 
عدد سكانها على 30 مليون نسمة. 
وأضاف انه يتوقع منوا محتمال 
ضخما في سوق الهاتف احملمول 
في املغرب حيث ان أكثر من %80 
من الس����كان ميتلك����ون هواتف 

محمولة.

رئيس مجموعة اليورو ورئيس 
وزراء لوكمسبورغ جان كلود 
يونك���ر الى أن عل���ى اليونان 
تقليص حجم االنفاق احلكومي 
وإال ستواجه عقوبات، مضيفا 
أن االحتاد االوروبي غير مستعد 

لتحمل نتائج أخطاء اليونان.

الى 12.7% مب���ا يعادل اكثر من 
اربعة اضعاف احلد املس���موح 

به أوروبيا.
ومن املقرر ان يناقش االحتاد 
االوروب���ي الش���هر املقبل مدى 
التقشف  اليونان بخطة  التزام 
االقتصادي التي أعلنتها. وأشار 

باري���س � أ.ش.أ: أكد رئيس 
البن���ك الدولي روبيرت زوليك 
أمس أن البن���ك ليس طرفا في 
األزمة املالية وأزمة املوازنة التي 
متر بها اليونان حاليا، معتبرا أن 
هذا األمر يقع على عاتق االحتاد 

االوروبي.
وأشار زوليك، في تصريح 
عقب مباحثات أجراها بباريس 
الفرنسية  مع وزيرة االقتصاد 
كريستني الجارد، إلى أن اليونان 
ليست من ضمن الدول التي يقدم 

لها البنك الدولي قروضا.
البنك  وأوض���ح أن مهم���ة 
الدولي الرس���مية هي مكافحة 
الفقر وتعزيز الرؤية إزاء عوملة 
أكثر تضامنا واستمرارية، الفتا 
إلى أن البنك الدولي يتدخل في 
األساس في البلدان النامية وذات 

االقتصادات الناشئة.
وتسعى اليونان الى احلصول 
على دعم مالي من نظرائها في 
منطق���ة اليورو يس���اعدها في 
خفض عجز امليزانية الذي يصل 

»المركزي« الياباني يبقي 
على أسعار الفائدة عند %0.1

صادرات دول الخليج إلى االتحاد األوروبي 
تتراجع إلى 21.770 مليار يورو

»زين« تحتفظ بحصتها في »وانا المغربية«

قيم وكميات التداول في السوق خالل األسبوع الماضي


