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دينار.  وجاء قطاع االس����تثمار في املركز الثال����ث بكمية تداول بلغت 
18.5 مليون س����هم نفذت من خالل 431 صفقة قيمتها 2.3 مليون دينار.  
وجاء قطاع غير الكويتي في املركز الرابع بكمية تداول بلغ حجمها 10.2 
ماليني س����هم نفذت من خالل 139 صفقة قيمتها 991 الف دينار.  واحتل 
قطاع البنوك املركز اخلامس بكمية تداول حجمها 9.6 ماليني سهم نفذت 
من خ����الل 354 صفقات قيمتها 6.7 مليون دينار. وحل قطاع الصناعة 
في املركز السادس من خالل 
تداول 5.3 ماليني سهم نفذت 
م����ن 208 صفقة قيمتها 1.6 

مليون دينار.

آلية التداول

تراجع قطاع البنوك عن 
صدارة القطاعات من حيث 
التداول، حيث بلغت  قيمة 
نسبة استحواذه في جلسة 
االمس 27.8% من السيولة 
التي تراجع����ت قرابة %50 
بسبب االعتماد على االسهم 
الرخيصة سعريا في عمليات 
الت����داول مع هدوء ملحوظ 
على االسهم القيادية، وشهد 
سهم الوطني تراجعا مبقدار 
20 فلس����ا بع����د التداوالت 

بإقفاله عند مستوى 6.757.1 نقطة مرتفعا 3.7 نقاط، فيما ارتفع املؤشر 
الوزني بنسبة 0.13%، بإقفاله عند مستوى 450.40 نقطة مرتفعا 0.57 
نقطة.  وتراجعت املتغيرات الثالثة للس����وق باالمس، فانخفضت قيمة 
االسهم املتداولة بنس����بة 49.6% حيث بلغت 24.271 مليون دينار، في 
حني انخفضت كمية االسهم املتداولة بنسبة 17.8% حيث بلغت 107.297 
ماليني سهم، أما الصفقات فانخفضت بنسبة 22.8% حيث بلغت 2440 

صفقة. وجرى التداول على 
أسهم 102 سهم من أصل اسهم 
212 شركة مدرجة، ارتفعت 
أس����عار أس����هم 39 شركة 
وتراجعت أسعار أسهم 28 
شركة واستقرت قيمة أسهم 
35 شركة عند معدالت االقفال 
في نهاية االسبوع املاضي. 
وتصدر قطاع اخلدمات 
للجلسة الثالثة على التوالي 
النشاط بكمية تداول حجمها 
35.8 مليون سهم نفذت من 
خالل 916 صفقة قيمتها 9.4 
ماليني دينار.  واحتل قطاع 
العقارات املركز الثاني بكمية 
تداول حجمها 25.08 مليون 
س����هم نفذت من خالل 345 
صفقة قيمته����ا 1.7 مليون 

 عمليات جني األرباح تسيطر على التداوالت
وشراء قوي في الثواني األخيرة يدفع السوق لالرتفاع

 استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 12.6 
ملي��ون دينار عل��ى 52.1% من إجمال��ي القيمة وهي زين 

وبيتك والوطني واخلليج للتأمني وبرقان ولوجستيك.
 تصدرت قيمة تداول »زين« األس���هم املتداولة في 
الس���وق والبالغة 5.04 ماليني دينار متثل 20.7% من 

إجمالي القيمة. 
  تص��در مؤش��ر قط��اع اخلدمات قطاعات الس��وق 
املرتفع��ة بواقع 39.4 نقطة، تاله مؤش��ر قطاع الصناعة 
بواقع 21.4 نقطة، وتاله مؤش��ر قطاع العقارات بواقع 3 
نقاط، وتاله مؤشر قطاع التأمني في املرتبة الرابعة بواقع 
1.2 نقطة، ام��ا قطاع البنوك فكان االكث��ر تراجعا بواقع 
61.5 نقط��ة، فيما انخفض مؤش��ر قط��اع غير الكويتي 

بواقع 19.3 نقطة.
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النش����طة التي ش����هدها في اجللسات 
االخيرة في محاول����ة جلني االرباح، 
وكانت التداوالت محدودة نسبيا على 
السهم حيث بلغت كميات التداول 1.1 
مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، 
كما واصل سهم بيتك نشاطه الثابت 
منذ بداية تعامالت االس����بوع اجلاري 
بعد فترة طويلة من االستقرار، حيث 
حقق السهم 20 فلسا اضافها ملكاسبه 
السابقة ليصل سعر السهم الى دينار 
و180 فلس����ا بعد تداول اقل بكثير من 
تداوالت جلس����ة اول من امس حيث 
بلغت 2.2 مليون س����هم بقيمة بلغت 
2.6 مليون دينار، في حني تراجع سهم املتحد مبقدار 10 فلوس ليستقر 
عند مس����توى 520 فلسا بعد ان ش����هد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 
455 الف س����هم بقيمة 236 الف دينار، وتراجع س����هم برقان مبقدار 10 
فلوس نتيجة البيع بهدف جني األرباح بعد االرتفاع الذي س����جله في 
جلسة اول من امس، حيث مت تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 1.08 مليون 
دينار، فيما واصل سهم البنك الدولي نشاطه املضاربي امللحوظ، حيث 
انخفض السهم مبقدار 5 فلوس من خالل تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 
686 الف دينار، في حني استقر سهم اخلليج عند مستوى االغالق السابق 
520 فلسا بعد ان كان متراجعا 10 فلوس، كما استقر سهم بوبيان عند 
مس����توى اقفاله السابق 580 فلس����ا بعد ان كان متراجعا 10 فلوس، اما 

سهم التجاري فلم يشهد أي حترك.
تراجع اداء قطاع االستثمار بعد النشاط الواضح في الفترة األخيرة، 
حيث تعرض كثير من اس����هم القطاع للتراجع، فسهم املشاريع تراجع 
مبقدار 5 فلوس بعد تداوالت محدودة بلغت كمياتها 610 آالف سهم بقيمة 
256 الف دينار، اما س����هم التمدين فواصل نشاطه امللحوظ في جلسة 
األمس حيث مت تداول 890 الف س����هم بقيمة 323 الف دينار ارتفع على 
اثرها السهم مبقدار 5 فلوس ليصل الى مستوى 355 فلسا، وتراجع سهم 
التسهيالت بعد تعرضه للبيع بهدف جني األرباح، حيث انخفض 5 فلوس 

استقر على اثرها عند مستوى 370 فلسا بعد تداوالت محدودة.

الصناعة والخدمات

وتعرض س����هم »مجموعة الصناعات« لعمليات بيع جلني األرباح، 
حيث انخفض مبقدار 5 فلوس تراجع على اثرها الى مستوى 360 فلسا 
بعد تداوالت نش����طة نس����بيا، حيث مت تداول 1.04 مليون سهم بلغت 
قيمتها 374 الف دينار، أما س����هم »أنابيب« فشهد ارتفاعا جديدا بلغ 5 
فلوس بعد تداوالت نش����طة، اذ بلغت كمية االسهم املتداولة 1.7 مليون 

سهم بقيمة 539 الف دينار. 
وواصل س����هم »زين« ارتفاعاته في الفترة األخيرة مبقدار 20 فلسا 
اضافها ملكاسبه السوقية وذلك بعد تداوالت نشطة شهدها السهم مع بداية 
افتتاح جلسة التداول، حيث استقر السهم عند مستوى دينار و280 فلسا 
وذلك بعد تداول 4.005 ماليني سهم بقيمة 5.04 ماليني دينار، اما سهم 
»اجيليتي« فارتفع مبقدار 5 فلوس رغم ضعف كميات االسهم املتداولة 

والتي بلغت كمياتها 790 الف سهم بقيمة 366.8 الف دينار.

مجمع 360 جاء لتأكيد مشاركة 
الشركة عمالءها فرحة العيد، 
فم����ا كان له����ا أن تفوت هذه 
املناسبة العزيزة على قلوبنا 
جميعا دون أن تشارك اجلمهور 

هذه الفرحة«.
وأكد اخلشتي أن شركة زين 
أكثر من مفاجأة لرواد  أعدت 
مجم����ع 360 على م����دار أيام 
العيد وذلك من خالل العروض 
الفرق  الترفيهية لواحدة من 
العاملية املشهورة، مضيفا أن 
اجلمهور سيكون على موعد 
مع حوارات حية مع اإلعالميني 
عمر العثمان وجاسم العبوه 

وسالي القاضي.
واش����ار إلى أن »احتفاالت 
الكرنڤال ستكون مستمرة كل 
ليلة، وزين ستكون حاضرة 
في استقبال اجلمهور«، مبينا 
أن الشركة أعدت هدايا وجوائز 
ممي����زة للغاية خالل الفقرات 

الترفيهية.

العالقات واالتصاالت في الشركة 
وليد اخلشتي »شعار حملة زين 
لعيد الفطر هذا العام )فرحة العيد 
حني تعطي منها تزيد( هو مبنزلة 
رس����الة قصيرة تبثها الشركة 
لعمالئها وللجمهور لتعبر من 
خالله عن أهمية مشاركة الفرحة 

مع اآلخرين«.
وأض����اف: »كرنڤال زين في 

أعلن����ت ش����ركة زي����ن أنها 
ستستقبل عيد الفطر املبارك هذا 
العام بكرنڤ����ال احتفالي ضخم 
متتد انش����طته على مدار أربعة 
أيام حتتفل من خالله مع عمالئها 

واجلمهور في مجمع 360.
ووجهت الشركة � عبر بيان 
الدع����وة لعمالئها   � صحاف����ي 
واجلمه����ور لالحتف����ال معه����ا 
بفرح����ة العي����د، واالس����تمتاع 
إلى  الكرنڤال، مشيرة  بأنشطة 
أن احتفاالتها بالعيد ستبدأ منذ 
الي����وم األول من عيد الفطر في 
متام الساعة 6 مساء إلى الساعة 

9.30 مساء.
إلى أن انش����طة  وأش����ارت 
الكرنڤال التي ستشهد عروضا 
لف����رق أوروبية  مميزة للغاية 
تتخللها فقرات ترفيهية للعائلة 
واألطفال، ستنطلق حتت شعار 
»فرح����ة العيد حني تعطي منها 

تزيد«.
وبهذه املناس����بة، قال مدير 

اعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن شركة 
اجوان اخلليج العقارية )اجوان(   افادته بتغيير 
ممثلي الشركات لعضوية مجلس االدارة ليصبح 

على النحو التالي:  
لؤي محمد يوسف القطامي رئيسا ملجلس اإلدارة 
والعضو املنتدب ممثال عن شركة مكاسب القابضة 

وداوود يوسف خالد املرزوق نائبا للرئيس ممثال 
عن شركة مكاسب القابضة ومحمود عبداملجيد احمد 
زبيد عضوا ممثال عن شركة االمتياز لالستثمار 
ومحمد سليمان املرزوق عضو ممثال عن شركة 
نوف العقارية ويحيى ابراهيم نور الدين يوسف 

عضو ممثال عن شركة الفوز لالستثمار.

منحت وكال����ة »كابيتال إنتليجن����س« العاملية 
للتصنيف االئتماني تصنيفات س����يادية لسورية 
ألول مرة، وأوضحت الوكالة أنها منحت س����ورية 
تصنيفا ائتمانيا للعملة األجنبية بدرجة -BB لألمد 
الطويل، وB لألمد القصير، كما أنها منحت تصنيفا 
 Bلألمد الطويل و BB ائتمانيا للعملة احمللية بدرجة

لألمد القصير، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
 وأش����ارت الوكالة إلى أن الص����ورة االئتمانية 
السيادية لسورية تتميز مبالءة وسيولة قوية نسبيا 
مع التزام واضح باإلصالح التدريجي القتصادها، لكنها 
تواجه حتديات كبيرة في إصالح البنية االقتصادية، 
وتطوير الهياكل املؤسساتية والقانونية واإلدارية، 
واالرتقاء بأنظمتها املالية، الفتة الى ان القطاع العام 
يشكل عبئا كبيرا على الدولة وإنتاجية القوة العاملة 

ما يكبح جهودها في اإلصالح االقتصادي.

واشارت الوكالة الى ان سورية تواجه حتديات 
سياسية حادة في بعض األحيان في الوسط اجلغرافي 
التي تقع فيه، ما يشكل إحدى املخاطر املهمة التي ترمي 

بثقلها على التصنيف االئتماني السيادي لها.
وقالت الوكالة إن االقتصاد السوري قد تأثر بشكل 
محدود باألزمة االقتصادية العاملية، خصوصا أن النظام 
املصرفي السوري لم يكن مكشوفا للمؤسسات املالية 

العاملية التي تدهور وضعها جراء هذه األزمة.
وتقدر الوكالة أن ينمو الناجت الوطني لسورية 
مبعدل 5% خالل العام املقبل مع التحسن االقتصادي 
لشركائها التجاريني، كما أن الوضع املالي للدولة جيد 
نسبيا، حيث أن القطاع العام يعتبر دائنا للخارج 
مع احتياطي من العمالت األجنبية يقدر ب� 17 مليار 
دوالر ف����ي نهاية 2009 باملقارنة مع ديون خارجية 

تقدر ب� 5.8 مليارات دوالر.

شريف حمدي
أنهى سوق الكويت لألوراق املالية 
تعامالت اجللسة األخيرة في األسبوع 
اجلاري لتوقف الس����وق عن التداول 
اليوم ايذانا بب����دء عطلة عيد الفطر 
املبارك، عل����ى ارتفاع محدود نتيجة 
اللحظات  عمليات ش����راء مكثفة في 
األخيرة قبل االقفال لينهي الس����وق 
تعامالته على ارتفاع بعد ان كان اللون 
األحمر مسيطرا على شاشات التداول 
منذ افتتاح اجللس����ة وحتى حلظات 
االقفال، وذلك بس����بب عمليات البيع 
التي شملت كثيرا من االسهم في جميع 

القطاعات وفي مقدمتها قطاع البنوك الذي تعرضت أسهمه ألكبر عمليات 
بيع في جلسة األمس، وكان الفتا منذ بداية اجللسة ان السوق جتاهل 

خبر تشكيل هيئة مفوضي اسواق املال.
وتركزت عمليات البيع بهدف جني األرباح الى جانب اس����هم قطاع 
املصارف االس����هم الرخيصة ذات الطابع املضاربي، حيث بدا جليا منذ 
افتتاح اجللسة ان هناك حتركات واسعة للبيع من قبل شريحة كبيرة 

من أوساط املتعاملني للتسييل قبل العطلة.
ومن املتوقع ان تب����دأ عمليات جتميع جديدة على هذه النوعية من 
االسهم عند استئناف السوق لنشاطه عقب عطلة العيد الى جانب االسهم 
القيادية التي تعرضت للبيع بهدف جني األرباح بعد االرتفاعات األخيرة 

ومنها سهم الوطني وسهم مجموعة الصناعات.
وشهدت مؤشرات السوق حتوال الفتا في مسارها من اللون االحمر الى 
االخضر في اللحظات األخيرة بفعل عمليات الشراء القوية على االسهم 
الرخيص����ة مثل أبيار ومتويل خليج والتجارية، باالضافة الى عمليات 
شراء قامت بها محافظ وصناديق استثمارية على اسهم القطاع البنكي 
مما قلص من حجم خسائره التي جتاوزت 100 نقطة قبل ان تصل الى 
60 نقطة مع االغالق، فضال عن استمرار قيام صناع السوق بدعم سهم 
زين الذي اقفل على ارتفاع جديد مبقدار 20 فلسا بعد ان كان متراجعا 
بنفس القيمة في بداية تعامالت اجللسة، كما شهد سهم بيتك استمرار 
حتركه بثبات ف����ي االجتاه التصاعدي بواقع 20 فلس����ا يوميا اضافت 
ملكاسبه السوقية 80 فلسا في 4 جلسات استقر على اثرها عند مستوى 
دينار و180 فلسا، مما كان له اثر ايجابي على املؤشر الوزني الذي كان 
متراجعا بشكل كبير بسبب عمليات البيع ألسهم القطاع املصرفي والتي 
شملت الوطني واخلليج واملتحد وبرقان وبوبيان قبل ان يقلص اخلليج 

وبوبيان خسائرهما قبل االغالق.
واستمر التجميع ألسهم الرابطة وشركاتها التابعة في انتظار ملا سوف 
تسفر عنه محاوالت الشركة في الفوز بعقد املورد الرئيسي مع اجليش 
األميركي، وفي املقابل شهد سهم اجيلتي حتركا ايجابيا حقق على اثره 

ارتفاع 5 فلوس مما كان له اثر ايجابي على االسهم التابعة.

مؤشرات السوق

وفي ظل استمرار ارتفاعات السوق املتتالية في جلسة االمس زادت 
مكاسب مؤشراته، حيث أغلق املؤشر العام على ارتفاع نسبته %0.05 

أسهم 6 شركات 
استحوذت على 

12.6 مليون 
دينار تمثل 

52.1% من 
إجمالي القيمة

عمليات بيع لجني 
األرباح شـملت 

أغلب أسـهم 
القطاع المصرفي 

واألسهم المضاربية 
الرخيصة

المؤشر العام 3.7 نقاط 
وتداول 107.2 ماليين سهم 

قيمتها 24.2 مليون دينار

ارتفاع

)محمد ماهر(تفكير عميق في تداوالت السوق

»زين« ترتدي ثوب العيد الجديد في مجمع 360

تغيير في مجلس إدارة شركة أجوان الخليج 

 »كابيتال إنتليجنس«
تمنح تصنيفًا سياديًا لسورية ألول مرة

وليد اخلشتي

مترو دبي يغير مشهد المواصالت في اإلمارة

 الذهب لمستوى قياسي
بالغًا 1258 دوالرًا لألوقية

لندن � رويترز: ارتفعت أس���عار الذهب صوب مس���توى قياسي في 
أوروب���ا بينما واصل عزوف املس���تثمرين عن املخاط���رة الضغط على 
األصول املنطوية على مخاطر مرتفعة مثل األس���هم فيما تزايد اإلقبال 

على املالذات اآلمنة مثل الذهب.
وحتدد سعر الذهب في جلسة أمس ب� 1258.00 دوالرا لألوقية )األونصة( 
ارتفاعا من 1256.7 دوالرا في جلسة القطع السابقة في لندن، وبلغ سعر 

الذهب عند اإلقفال السابق في نيويورك 1253.10 دوالرا لألوقية.

دبي تخرج  من قائمة أغلى 20 مدينة للوافدين 
وبيروت تحتل المركز األول في الشرق األوسط

الدوالر ألدنى مستوى في 15 عامًا مقابل الين

خرجت دبي من قائمة أغلى 
20 مدينة في العالم بالنسبة 
للعمال����ة الواف����دة، لتحت����ل 
املرتبة 31 وفقا ملؤشر مؤسسة 
إنترناشونال«  »يوروكوست 

ألسعار اإليجارات للوافدين.
وقالت املؤسسة »إن مدنا مثل 
دبي وبكني وشنغهاي لم تعد 
موجودة في أغلى 20 مدينة«، 
مضيفة ان دبي شهدت انخفاضا 
مذهال في اإليجارات بالنسبة 
للوافدين في عام 2009. ولفتت 
إلى أن بيروت وسيدني وريو 
ارتف����ع ترتيبها  دي جانيرو 

لتدخل قائمة أغلى 20 مدينة 
في العالم، وأوضحت مؤسسة 
إنترناشونال«  »يوروكوست 
أن بيروت حتتل العام احلالي 
املركز العاشر في غالء إيجارات 
األبني����ة املخصصة لس����كن 

الوافدين.
ووفقا للمؤسسة ذاتها، فقد 
تقدمت العاصمة اللبنانية على 
باريس وأبوظبي وأمستردام 
وجنيڤ وريو دي جانيرو في 
غالء اإليجارات، بينما احتلت 
املراكز ال����� 9 األولى في غالء 
اإليجارات سنغافورة وأوساكا 

ومدينة نيويورك وموس����كو 
وهونغ كونغ ولندن، وبقيت 
طوكيو املدينة األكثر غالء في 
العالم بالنسبة لقاطنيها من 

الوافدين.
وحتتل بيروت املركز األول 
في الشرق األوسط بني املدن 
األكثر غالء العام احلالي بسبب 
تزايد إيجارات املباني، متقدمة 

مبرتبتني عن أبوظبي.
وأكدت املؤسسة أن انخفاض 
األسعار كان أكثر وضوحا في 
دبي حيث تراوح بني 30 و%50 

وفقا لنوع السكن.

لندن � رويترز: سجل الني 
مستوى مرتفعا جديدا في 15 
عاما مقابل الدوالر وبلغ الفرنك 
السويسري أعلى مستوى له 
على اإلطالق أمام اليورو، حيث 
أحجم املستثمرون عن املخاطرة 
في ظل تصاعد املخاوف بشأن 
البنوك والديون السيادية في 

منطقة اليورو.
ودفع استمرار الشراء في 
ال���ني من جانب مس���تثمرين 

يبحثون عن مالذ مؤقت العملة 
األميركية لتنزل عن مستوى 
تفعيل خيارات رئيس���ي دون 
83.50 ين���ا مختب���رة صب���ر 
السلطات اليابانية على حتمل 

قوة العملة.
من جهة أخرى، هوى مؤشر 
نيكاي القياسي لألسهم اليابانية 
أكث���ر من 2% أمس مع صعود 
الني إلى ذروة جديدة له في 15 

عاما مقابل الدوالر.

وأغلق مؤشر نيكي القياسي 
اليابانية  الش���ركات  ألس���هم 
الكبرى على تراجع قدره %2.2 
أو 201.40 نقطة عند 9024.60 
نقطة بعدما هوى خالل اجللسة 
إلى 3 8997.6 نقطة مقتربا من 
أدنى مستوى في 16 شهرا البالغ 
8796.45 نقطة الذي سجله في 
أول الش���هر اجلاري كما هبط 
مؤشر توبكس األوسع نطاقا 

1.7% إلى 820.99 نقطة.

مؤشر نيكاي يهوي بأكثر من %2

دبي � أ.ف.پ: جنح مترو دبي بعد سنة من انطالقه في 
تغيير مش����هد املواصالت في املدين����ة العصرية واملتعددة 
اجلنسيات اال ان اقناع محبي السيارات بترك مقاعدهم خلف 
املقود يب����دو مهمة صعبة املنال، وبالرغم من األزمة املالية 
القاسية التي ضربت دبي، تبدو هيئة الطرق واملواصالت في 
اإلمارة مصرة على االنتهاء من اخلط الثاني في املترو بعد 
تأخير دام أكثر من عام، ومنذ التاس����ع من سبتمبر 2009، 
أي تاريخ انطالق اول رحلة عامة ملترو دبي، أجرت قطارات 
املترو 120 ألف رحلة ونقلت أكثر من 30 مليون راكب بحسب 

رئيس هيئة الطرق واملواصالت مطر الطاير.
وق����ال الطاير انه من املتوقع ان يبلغ عدد الركاب الذين 
استخدموا املترو في 2010 نحو 40 مليون شخص، وذلك مع 

االفتتاح املتوقع ملا تبقى من محطات اخلط األخير.
واخلط األحمر هو اخلط األول من أصل خطني طورتهما 
الهيئة في املدينة التي يقطنها نحو مليوني نس����مة، وفي 
الس����اعة الثالثة بعد الظهر خالل شهر رمضان، اي عندما 

يغادر املوظفون أعمالهم تكتظ عربات املترو بشكل كبير، 
وكذل����ك أرصفة االنتظار في محط����ات اخلط األحمر. وقال 
فيجاي، وهو هندي في السادسة والثالثني يعمل في مدرسة 
لتعليم قيادة السيارات، »استخدام املترو أفضل من القيادة 
على الطرقات ومن االزدحامات املرورية«. ويستخدم فيجاي 
املترو منذ ثالثة أشهر، اي منذ التحاقه بوظيفته اجلديدة في 

مول االمارات وهو من ابرز مراكز التسوق في دبي.
وقال احد مسؤولي األمن في موقف محطة »نخيل هاربر 
اند تاور« جنوب اخلط األحمر ان »الطابق السفلي فقط من 
املوقف مفتوح« وذكر ان 150 سيارة يتم ركنها في املوقف 
خالل يوم عمل عادي بالرغم من ان املكان يتسع لثالثة آالف 
سيارة، ففي النهاية السائقون في منطقة اخلليج متمسكون 
جدا بس����ياراتهم. وأظهر استطالع نشرته مؤخرا مؤسسة 
»ريغوس« التي تؤمن خدمات ألماكن العمل، ان 91% من العاملني 
في االمارات يفضلون النقل اخلاص وان 79% يستخدمون 

سياراتهم للتنقل و12% يستخدمون التاكسي.

مبارك يوافق على ترشيح محيي الدين 
لمنصب مدير البنك الدولي

القاهرة � أ.ش.أ: بناء على اتصاالت ومش���اورات متت في اآلونة 
األخيرة بني احلكومة املصرية والبنك الدولي مت ترشيح وزير االستثمار 
د.محمود محيي الدين لش���غل منصب دولي رفيع وهو مدير البنك 
الدولي. وذك���ر بيان صحافي صادر عن مجلس الوزراء أن الرئيس 
حسني مبارك وافق على هذا الترشيح، وقال البيان: إنه ترشيح جاء 
في محله، ابن من أبناء مصر أدى دوره بكفاءة، واستحق أن يرشح 

لهذا املنصب الرفيع الذي يعتبر مهمة قومية وعاملية.


